
Erkinıharbiyelerin 
Alman meselesi 

için yaptıkları ko
nuşmalar akamete 

uğradı 

Habec payıtahtının nakle- Anad 1 • A 1 k ,,. o u a1ansı vrupa mem e etlerinde ısrarla 
dileceği şayiaları çıktı, dolaşan şayiaları resmen tekzip etti, Londra 
fakat Adisababanın so- elçiliğimiz de şayiaların asılsızlığını bildirdi 
nuna kadar müdafaa Çan•klmlecleki gayri ukeri mmta-

edilecegı"'. an)sun hyor Pıım askerlerimiz tarafmdan ifpl e-
-ır- dildiii hakkında A mem1ek 

Londra 18 (Huıuıi) - Adieababa- rinde pkan uı1aaz ;;:...n ~ 
dan. gelen mal6mata göre cenup cep- nüahamızda babaetmittik, clGn relen 
hesın~e •iı.~ yağmurlar yağmağa ve telpaflar hayretle kartıl•nma11 Jim 
harekata mudahale etmeğe baflamıftır. gelen bu f&Yİalann devam ettijini bil
B~n.~nla beraber General Graziani'nin dirmektedir. Anadolu ajammm da.,... 
buyuk taarruza giriftiği haber veril- men bildirdiii veçbile f&yİalann ula 
mektedir. Martta batlaması 18zım olan yoktur. l.u edilen haberler köUl bir 
b.u. taarruzun şimdiye kadar gecikme- yanhthk mahaulüdür. 
sının sebebi izah olunurken deniyor ki: Dün bu huıuata gelen telgn.'lan 

Frama BiiJiik ~e Reili c;;eneral Graziani tarafından nakil qaiıya koyuyoruz: 
~Gam= ışlerınde kullanılmak üzere hazırlanan Londra, 18 (A.A.) _Anadolu a-

Loadra 18 (A.A.) - 13 ı. komiteeiain bu'at t ........ ~ kehneem • 10,00? katır arasında hastalık zuhur jansı boğazların gayri askeri mıntaka-

Fransa küçük antanta Ak
deniz vaziyeti hakkındaki 
karannı bildirdi, fakat 
antant devle"leri lngiltere 
tarafını iJtizam ettiler 

ıl __ _._ı.....1.., N..,. Qwoaicle, Ceaevrecl• aldJjı bir ........ atfea etmesı ve katırlan mahvetmesi taarru- sının if gal edildig· i haberlerinin 
._ •• ,_... .-- 'k · · . esaeaız zu gecı tırmıttır. olduğunu tebliğ etmektedir. 
tliyor ki: . ftalp, .......,_ bicmD 'ettiii takdirde, Frwaam lnciker.,e .,.,. General Naeibu ile Vehip paşa bu Ancak gelen haberlere göre kab' 
.,:~, ......... ""' ioPt. ...... """' _.....ı deiildir· • cephede kolay kolay ııeçilemiyecek Atatürkün riyaseti altında ya~ğı f;.,~ 

Buad bir hafta evvel Fnnm hlk6meti Kliç& Antant devletleri nesclinde te • bir müdafaa hattı vücuda getirmif bu- kalade toplantıda boğazlar gayri aake-

..... lbbllı IWlll&e; ..........-, bir ftalpn • fnsilis ibtilifma mini 0~ ~= = · lunuyorla~~ ' (Devamı 11 inci Nylamızda) Londra Büyük Elçimiz Fetbi 
la çelıpn11 ye fl'UIU'm böJle bir ihtiWtaki hattı bareketiniD 1DCP- u • !:ilRal ceplaeaincle c=:================--=====~=~=~~-==-
,_ ı··A;fııs •• • ............... ..., -~~ ' ---- ... .:. ı;o.rs: t' - oe.ı.. Galata r 1 F miflerdir ... .,.._ • ı..111 ......... Wrial .... - - --- eye yeni piyade ve topçu kuvvetleri sa ay a ener 

· t..ala ecleeeklcnlir. Çlnkl ....._.. Wb ...... MIW'- Caui,.tl .,._ ıelmit oldujundan ltalyanlar bu tehir-

~,:.::-~=.:: ~;:~.::::. ~ :!::!~,.kikle yerı.,m;, bulun- bugün karşılaşıyorlar 
L.-:t:- F d-_..ı .. ~-.... nual bir tehlike pçirmek" oldaia ifanl (Deoaını U Ülci •y#anuzcla) 
.... - • taDllZ ----- Belki de ........ ba-..ım bmat fnsilizler de derin bir tesir alFtmda ~-a .,...a .. Wa. H k • iki takı. m. da tam .. idmanh bir halde olduklarından bumıin 

DaD bir blöf oldajuaa biliJorlardı. Fabl rama • .__ ... _ çok mabtemel- er şey ODSeytD I yunl a-
meJclana ......-~ a. ıntiJaabattan aoara .... u-- k b ) I mevsımın en guze o anndan birini seyredecefiz · 
;ıı,. ı.ı ııöJ1e ofiyecoldir• ,,_ ............ bir d ........ la. aranna ağ 1. Galatasaray-Fe-

«Milletl• Cemiyeti paktmm feshi pahasaoa - nerbahçe takımları 
_ .. :.. efkin lllDUIDİJ'esİ için hikmeti ricudii yoktur·» • • ----1.6-.1 Zecri tedbirlerin ciddet- bugün Taksim stad-.* fnıilis pseteleri 'le •Jllİ mealde ~ ~-... lendirilmesi mevzı:nbahs, yomunda mevsimin 

Erklnıbarbiyelerin müzakerelerinden çıkan netıce fakat bunlan hafifletenler ikinci kartılatmaaı-
•• ~ malııte ld ğu d •ddia ed•l nı yapacaklardır. 

Roma 18 (H
---•> _ Londnıdaa selen ~ .. ~..a.:-ı-; ___ .. _ _ .:_ o u a ı ı iyor __. e1-=-- .......-..-.,-- .- .,_.. Üç buçuk ay ev-

...ı bir teca•ibible brp lasiltere. ~.......,ı&:~"' t...m olUDUDCIJ'• bdlır mi- Cenevre 18 velki maç 6 - 1 Fe-
Wr netice ............ -ır- ..... -... müubreler Ba Jfbd• ...a-kerelen te.,..mile akim kalmıt (Son POlta) - nerbahçenin galibi-

sak..ı..in taliki ~· 13 ler komitesi yetiyle neticelen-

ıaaurile:::!!:~bai~~~ıe~W~iliı:·~~--=~~=-===-==::;=::;:::::-'.~i:::'i:~:::--• b " t Janclı • ugun op mitti. 

in "ltere ftalyaya karii sesini tekrar yükseltiyor ;: R;L'." = ~ !,~ ~= 

lntıgiliz Başvekili .. dü~ :?:= ~Z7;.t 
k 1 d hakkındaki mG,. ender olarak gayritabii neticeler al- r--~~-"'."--------

mu
•• hı•m bı·r notu soy e 1 terek takrirlerini mı,ıar. ekseriya ufak farklarla biribir- Türk Spor 

'--L ı tti" D-- lerini mağlup etmişlerdir. 
IUIDU e . a-...vr• k k • Ed• 'ın· ftalyan düşmanı olduğu da aeçen 3 mart- Kuvv~t~eri yekdiğerine !akın olan UlUmU 0ngresİ 

Bald • " Mıster en • • tan beri olup bi- ~ımlar ıçın fU veya bu ıııtem dahi-
vm: •• :..... Eden bükômetin siyasetini t 1 h ıe __ edil k. imde oynanacak bir oyunun kıymeti 

söyleniyor, Hayır, lftUKerd. dedi _.~~er uaua bu • ._~• rapor veren· yoktur. 
Halk partisine bağhhlr 

kararı verdi 
takip e ıyor " aaten eoma mnaen M. Maclariaaa B" .. k la d h ._ ..::-'-" 't al da uyu maç r a er iıd takımın o-

imkansız oldu.. l 1 k yuncu o san a ıkalık oyun zar-

l 
15uaaaU f8l'lll bn aulhun lan d k d k" Ankara, 18 (A.A.) - Buaün 

öğleden aonra Rahmi Apak'ın ha.
kanlığı altında nizamname müza
kereaini bitiren Türk Spor Kuru-

18 (HU8US0 - lngiltere 
Londra, b . Avam 

8afvekili Mi8ter Baldvin ugun bir 
da dıt siyasa hakkında 

Kamaraaın L a..1· 1 t mal 
k 

.. lecli ve aon nauıee ere e 
nutu aoY 
~rek: • 

L a..1: l bize iki ders vermıf 
- Bu nauaae er 

bulunuyor: 
Birinciai: Herhangi bir harbi dur-

dttrmağa yarayacak vasıtalar bulunma· 

dığı. 
(D•fHllfU 11 inci .,,yl__,•) 

ta b ld 
gu f l an atı ma • fında futbol bilgilerinin bütün incelik-

• u yo a sar o unan me- 1 . . .. . b" .. . . .am· b' elice ed"" erını gosterır, utun pyretlerını aar-

ki 
mt • liı~kln ihvermb ılgıd v__e ~~vaffa- federek bir tek sayı için çırpımr durur-

. ye ıız . e n ayet u ugu ıtıraf e- lar. muna: 
dılmektedir. Raporda İtalyanın zehirli H tak b' b k tl'k ta «Partiye bağlılıkları genbafkurula 

azl 
L ilan im er ım ır uçu aaa ı maç 1 h k 

0 ar 11;U ı asından bahaolunuy f d de onay anmı• Ü mi -hsiyetler bu-• or l8J' ettiği gayret erecesin netice alır. y r-

ve buna ait vesikalara işaret edildikten Sö' l d'W. 'b' 'Ik l" t lunursa onlar da büyük Kurultaya 

1 
y en ıgı gı ı ı go u yapan ara-

batka talyanın mevzuubaheettiği Ha- fın mutlaka maçı kazanması lizımge- delege gönderebilirler kaydı vardır. 
bet mezalimi de kaydolunuyor. lir d' b' f'k' ·ı · .. k d w d Türk Sporcular ve Türk Spor Ku

ıye ır ı ır ı erı surme ogru e-
Rapor pazartesi günü toplanacak o- w 'ld' ilk 1" il . -l'b' rumu, kendisini yurdun kurtul ut . gı ır. go u yaparım go erı •cuı ı-

~n konseye tevd~ edilecek. ve. ~onsey yetle, olduğu kadar mağlGbiyetle de ve yeni baştan kuruluşunu temin 
ısterse zecrt tedbırL:r ~omıte11nı top- neticelenen bir çok maçlara bizde ve edici tek ve yüksek siyasal bir tcsi-

( D...,,.. U ma uylaınama) h . k d t l d"t ed'l · · si olan Cümhuriyet Halk Partisi-
arıçte ço eıa ar teea uı ı mı,tır . 

ık. k d ·d l b' h ld nin öz bir çocuğu ve onun bünye-

' 
g·ı·ız donanması Akden"zde w

1 ta ım a ~~m .~ man 
1 ır .a . e O 1 1 ld d bugunku maç m v sinden bir parça sayar. Partinin bu o ugun an e sımın 

manaıra yapıyor en güzel oyunlanndan biri olacakbr. yeni hükmü içinde yurt kurumlan 
Londra. 18 (A.A.) - Cebeluttank- Bugün Galatuarayda Avni, Repd, arai1nda ilk girme şerefini kuru-

daki lngiliz ftloeu Akdenizde manevra- L6tfil; Kadri, Hayrullah, Suavi: S.. mum uzun almasının kongremizm 
lar yapmak 1meN demir elm•pır. ,,,_.,,,,. ıı a.a • ..,.,.., ~~(t!o...~:-~~ı~ı~i!:•~•.!•~~-~·~·~··~J~. 
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Romangadan 
Göçmen 
Geliyor. .. -

H ülı:Uınet Romanya ve Bulgariatanda 

bulunan Türklere ana :yurdda yer 

soateriyor. GeçeD yıl selen on binden faz

la göçmen T rakyada yerleıtiriJdi. Bu yıl 

25 bin kifinin daha 1ıelcceiinden bahse • 
diyorlar. 

Yalnız Romanyada Türk ckalJiyetine 

dahil 462 ,000 Türk var. Bunlann 
162,000 i müalüman. 300 bini bıristiyan 

Türktür. Hıristiyan olanlar Gagavuz na -

mile anılırlar. Gagavuz { Cökoğuz) dur. 
Aslen Türktür ve türkçe konU§Ur. Bir za

manlar Bulgarlar Gagavuzları benimse -
mişler, kendilerinden saymak istemişler, 

olmamış. Rumenler temsil etmek istcmİf· 

ler, yapamamıılar. Şimdi dini ayn, fakat 
dili ve milliyeti bir olan bu milletdaşlar 

Türkiyeye geliyorlar. 

* Niçin geliyorlar~ 

A sırlardanbcri Romanyada yerleşen, 

orasını kendilerine yurd yapan bu 

Türk k.alabalıiı niçin timdi Türkıyeye gö
çüyorlar:> Neden yerlerini. evlerini bark
larını bırakıp ana yurda geliyorlar") 

Çünkü orada rahat değillerdir. Rumen 

hükWııeti sırf Basarabya ve Dobrueada o -
turan Türklerin tarlasını müsadere için bir 

istimlak kanunu çıkarmıştır. Bu kanun ile 
elinden en mümbit topraklarını alıyor. 

Makedonyadan gelen muhacirlerini bura • 
lara yerleıtiriyor. Hatta bu muhacirleri 

Tüdı: evlerine misafir ediyor, ve bu T ann 

misafirleri domuzlannı da beraber setiri

yorlar. 

,. ~ 
_/ ..... 

r•~ .. ' .. 

toprağın kazan, onu verimli ba1e koyan, yoktan var eden· 

dir. 

Toprağı ifliyea köylü, yurdun belkemiği sayılır. O çalıtmana 

hepimiz aç kalabiliriz. 

O yurda veriyor, yurd da ona vermelidir. O memleketi zen

gin ediyor, memleket te onu refaha kaY11fhırma)ıdır. O bu 
Yurdun hakiki serveti toprağıdır. O serveti İfliyen 

yurddaı yurdun hakiki evladıdır. Yurd onun çalıflllasile zen • 

gİnlCfİr, güzellqir, gürbiizleıir veis~ikliline kavuıur. mcmlekeıi koruyandır, memleket te ona konımalldır. 

r •• 
LSOZ 
Rusgada işaretle 
Konuıan 
Bir kög halkı 
Sovyet ilimlerinden biri. Kafkasyada 

ARASINDA ) 
·--·-------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Lokantacının hesabı 

Bundan otuz bet. kırk sene evvel, 

belki de daha fazla oluyor.. Me§hur 
tuhaflardan bir «Kurban Üsep» var. 

dı. 

Saat agarı 
için ne 
lgi usul 
Dünyanın her tarafında saatleri ayar 

etmek için muhtelif usuller vardır. Bazı 

memleketlerde bu iti telefon santralları 

yapar, bazılannda radyo spikerleri, tam 
ayar saati bildirirler. 

Hit,mülıi m&k ı 

ı .. -----e. Kkrem•Talu __J E h ! Şimdiden sonra - sözün 8e-
1ifi icap ettirdi de söylüyorum-' 

yenisine bakalım artık 1 Görünüfe ıö
re, ltalyan - Habef harbi aonuna erdi, 
i, olacağına vardı, Saba Melikesinin 

ülkesi kuşa benzedi, tanklar fil deriıi 
kaplı kalkanları, tayyareler havada u-

çan zehirli okları, mitralyözler kargıla• 
rı, hasılı fen göreneği yendi. 

Ezeli «Kuvvet hakka galebe ça" 
lan> hakikatı bir kere daha büt ün vü· 

zuhu ile meydana çıktı. 

MiJletler Cemiyeti zecri t edbirle!' 
tatbik etti; On üçler, On sekizler, fa .. 
lan .. dedi; öksürdü, aksırdı .. uesta'fi• 

ruUahn diye ikaz etmek istedi.. imam 
yine bildiğini okudu: 

Kızılhaçm kanını kuruttu, Ali" 
sum'u kızıl kana boyadı, Adua'ya aa 
.rnin dedi, Adigratı kır atın kuyruğuna 
bağlayıp sürdü, Amba Alagi altüst oo 
lup Tumba Alagi oldu, muharebe fe

cayiinin de inzimamıyla Hailei Selaıe, 
Hailei erbaa'ya inkilap etti. Danagil'iq 

önce kuyruğu koptu, sonra boğazlan .. 
dı, yüzüldü, derisinden dolak, etinden 

kıyma yapıldı. 

Cenevrede «mükalemeler» devaJ1l 

ededursun: Doğu Afrikada aktör Jet 
facianın son perdesini bitirmek üzere-

dirler. 

tetkikat yaparken, haricle teması az olan 

bir köye Kelmiı. Bakmıı ki oradaki insan· 
lar konuşmasını bildikleri halde meram -
!arını daima iıaretlerle ifade ediyorlar. 
Bunun sebebini anlamak istemi§. hiç kim· Ayarlı saati bildirmenin en iyi yolunu, Sulh teklifleri, bu uğurda sarfedi-

Smır boyunda Türk köyleri var. Türk ae kendisine merakını tatmin edecek ma

Üsep o valttin kibarlanna ncdimlik 

edip bayii ihanlara nail olduiu halda 
gayet cömert ve müsrif olduiundan 

on paralar tutmaz ve ekseriya zaruret 

çekerdi. 

Cenubi Amerikada Blonsfontein belediye- len ıayretler çok geç kalmışa benzi .. 
si keıfetmiıtir. yor. Şimalden v~ 'şimali prkiden akall 

Akşamları, tam saat sekizde on bet sa- kollar Adisababayı tehdit ediyor .. C.. 
niye fasıla ile elektrik cereyanını birkaç ouptan uzanan kuvvetlerin ıse Ha-

köylü.ü sanır neferlerine bedava odun ta· 

tınıaia mecburdur. 

Daha birçok kanuni tedbirlerle Rumen 
hükfuneti Türk ekalliyetini rahatsız ediyor 
ve onu yurdunu ter.lı:e mecbur ediyor. 

Fazla olaralt. göçmek istiyenlere kolay

lık gösteriyor : G öçenlerden vergi almı -
yor, onlara parasız pasaport veriyor, as

kerde olanları terhis ediyor, para ve mü

cevheratını beraber götürmesine müsaade 

ediyor. 

Rumen Türkü bir taraf tan bu tazyikı, Ö· 

te taraftan bu kolaylıiı görünce ana va -

tana celip yerlqmeii tercih ediyor. 

lumat verememif. Nihayet tetkikat neti • 

cesinde anlaş.ılmıt ki, ilk çağlardaki İnsan• 
lann karışmamıı nesillerinden olan bu in
sanlar hali o hayatın tesiri altında Yllfl • 

yorlarmıf. 

• • • 
Japonl•rl• lnglllzlerln farkı 
lngiliz Batvckili Baldvin eon zamaJllar. 

da nüfuzundan çok kaybetmi~r. Bu mü

nasebetle parlamentoda muhalif meb'us· 

lardan biri bir arkadapna eormuı: 
- Japonlarla lngilizler arasındaki fark 

nedir'? 

. .. '? '? ..• 

Bir aün. sene böyle metelihiz 
kalmıftı. Karnı açlıktan zil çalarak, 
saatlerce sokaklarda dolaııp bir ab
bab, bir bildik aradı, fakat bulamadı. 

Nihayet, dayanamadı; tanımadığı 

bir lokantadan içeriye girdi, pervasızca 

bir masaya oturdu; içkisi, tatlıaı ve 

tuzlusu ile kendi kendine mükellef bir 
ziyafet çekti. 

Derken, hesab ödemek zamanı ge· 

lince, patronu çağırttı ve hiç sıkılma

dan aordu: 

k.ere kesmektedir. rar'a yaklaftıklan söyleniyor. 

• • • 
Perlete •••I klll- ••Pll•c•k Hatta dün, bir aralık ltalyanlarİJi 
Paria kardinali Verdier, Paria nüfuau· Harrar'a girdikleri haber verildi. Fa

nun son zamanlarda çok arttığını nazan kat, bütün yukarıda yazdıklarım doğ• 
itibara alarak, birkaç büyük kilise İDf& et- ruyu ifade ettiği halde, bu son havaıı 
meie karar venniftir. Bu İnf88tla binlerce dise ihtimal vermedim. 

amele çalıpcağından kısa bir zaman için 

iısizliğe çare bulunacaiı tahmin edilmek

tedir. 

• • • 
Belık tutmaya merakll bir 

Relel Cumhur 

Zira vaziyete bakılırsa, Harara gi"' 
ren ltalyanlar değildir ve olamaz. ÜP 
tadaki bakıma göre zavallı Habeflet 
Harara girdiler .. 

Hem de ne türlü! 

G 
* Japonlar Başvekillerinin öldüğünü 

zannetmiıler, sonra sağ olduğunu anla • 

mıılar, bizse Baldvini sai zannediyorduk 
eçen yıl tecrübe yılı idi. Bu aebeble mciersc ölü İmİf. 

- Burada yiyip içtiltten sonra, he
sabını ödemiyen müıteriye hiç rasla
dınız mı'? 

- Hayır; hiç raslamadım. 
- Şayed raalıyacak olsanız .. Ne 

Amerika Reisicumhuru M. Ruzvelt, ol
ta ile balık tutmaia bayılınnlf. M. Ruz • fiirin dediği gibi 
velt paskalya tatillerinden istifade ederek Elden ne gelir hayır duadan gayriJ 

Floridaya gitmiftir. Haaımlan intihabat ~Jl,~ 
mücadelesine şiddet verdikleri bir sırada ~ ~- ~~ /.~ 

Cenabı hak encamlarını hayretsin., 

Romanyadan gelen göçmenleri na

kilde birçok kuaurlar oldu. 
Arabası, hayvanı, çoluğu çocuğile Kös• 

tenceye gelen göçmenler orada günlerce, 

haftalarca vapur beklediler. Kara borsa 

denilen açık göz sarraflara birçok para • 
lannı kapbrdılar. Rumen belediyeei bun· 

lan sfinlerce ralıauız etti. Buraya geldik -
ten eonra misafirhanelerde beklediler. 

Bu yıl, geçen tecrübelerden istifade e -

d elim. 

• • • ) 

Yal•ız SO ta•• baell•• .. zete 

Dünyada yalnız 50 nüsha basbiı halde, 

birkaç yüz bin kiti tarafından okunan bir 

tek sazete vardır. Bu gazetenin bapnuhar
riri seçen eene Avrupaya bir seyahat yap

biı zaman .. izahatı vermiıti: 

- Gazetemizi Asyanın yükselt yayla

lannın birinde Thibette 50 nüsha olarak 
basıyoruz. Bu Thibette çıkan yegane ga. 

zctcClir. Halk okumak bilmediği için nüa
haları lamalara dağıtıyoruz. Onlar da hal• 

yaparnnız) 

- Ne yapacağım) Kaçına bir tek

me vurup, kapıdıpn ederim. 

Bunun üzerine Kurban Üııcp ayaia 
kalktı, fesini kulaklarına kadar kavice 

bastırdı, sonra arkaaını dönüp, redin

gotunun eteklerini açarak: 
- Al. öyle İte •. Üst tarafı da gar

sonun bahtiti oleunl dedi. 

RULllACA 
ı • 6' 7 9 10 

o rahat rahat balık tutmuı ve bu soiuk • 
kanlılıifnı hayretle aeyredenlere: 

- En büyük mUTaffakiyetim. herfe)'İ 

zamanında yapmak. aoiukkanlılığımı kay

betmemektir! demiftir. 

···············----------···----

, 
--------~ "·--·------------ -

Özlü sözler : 
Olurken demişler ki... 

Cinaslı hareket. kıt' alardan birinin frenk· Çocuklanmla flllldiye kadar gerektill 
çe telaffuzu. 7 - Nota. 8 - Gcnitlik, ni- ıibi uirapmadım; bundan böyle onla~ * da edatı. 9 - İçine su konur, lamise. 1 O- vatana bırakıyorum. - Ziya Gök Alp 
Dünyanın en büyük tclilesi. Perdeleri indirin, komedi bitti. - bıt 

Y ukandan apiı)'a: helaİI ı 
1 - Be§criyet. 2 - İlaç, ekmek. 3 - Bundan sonra ııCalais» yi kalb imd4 

Göçmenlere kolay ve rahat gelmek, ça-
buk yerleımek imkanını vermek ve iyi yer kı davet ederek, lazım gelen izahatı ve· 

lambayı yakar, Cczayirin yanındadır, no- yazılmıı bulacaksınız. - Mary, İskoç Kr .. 
ta. 4 - Bir adet, sefer. 5 - Bir ot, uza- liçeai 

göstermek bizim en büyük vazifemizdir. 
Atile, arabaeile, parasile gelen yarım 

milyonluk zinde insana sahih olmak Tür

ltiye için büyük bir kazançtır. 

.... -- . ~ ·- - -----·-· • ......... ...w-

Biliyo7" Musunuz? 
• 1 - Potstam şehri nerededir'? 

] - Ksenofon kimdir'? 
Cevabları yann 

• * * 
(Dünlıü Suallerin Cevapları) 
1 - lngilterenin Afrikada Mısır haric 

olmak üzere Sudan, Şarki Afrika, Cenu
bi Afrika, müttehid hükumetleri. (Kap, 

Natal, Oranj, T ransuval, Rodesia), Nigc. 

ria, Altın sahil, Sicrra Leone sömürgeleri 

vardır. Fransanın sömürgelerine gelince 
hunlar da, Cezayir, Tunus, Fas, Garbi Af. 

rika, Cibuti ve Madagaskardır. 

riyorlar. 

• • • 
Şlllde bUtUn dltlerl çıkm'' 

bir çocuk doldu 

Şili' de Goguimbo eyaletinin, Andocola 
kazasında bir kadın ağzı dişli bir çocuk 
dünyaya getirmiıtir. Çocuk bir hafta son· 
ra, konuımaia başlamıı. aradan on beş gün 
geçtikten sonra mahallebi, süt, yoğurt gİ· 
bi şeyleri beğenmemiş, ebeveyninin yedi· 
ği yemeklerden istemiştir. 

J 

.. 
.. s 
6 

7 
s 
•• 
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Solda !Sağa: 

ğı gösterir. 6 - Bir hastalık, yemeklere 
konur. 7 _ Bir sölune kelimesi 8 _ Ka- KaraDlığa doğru büyük bir adım ati • 

bul etmemek, Vücuttan fazla çıkan et par- yorum. - Tbomu Hobba 
çası. 9 _ Bir çiçek. Kafkasyalı süvari. Baş ne tarafta olursa olsun, elverir Q 

Dünkü Bulmacanın Halli: kalb doğru olsun . 
( idam edilirken başını ne tarafa ko .. 

Soldan saja: 

l K h 2 A 'el yacağı sorulunca). - Sir Waltel 
... - ey Üsrev. - ti, iaıe. ::1 -

fire. 4- Gitara, ti. 5 - lıret, na. 6 - Raleigh 

Cahillik. 7 - AtiY&n. ika. 8 - lva, bl itte sır şimdi başlıyor. - Hanry War• 
9 - Is, ce, ma. 1 O - Kilit, iste. Beec:ber 

Yukarıdan apilfa: Üstümde çiçeklerin büyüdüğünü hisse • 

Bu çocuk o derec e merak uyandırmış

tır ki, şimdi, halkın hücumuna kar11 polis 
vasıtasiyle muhafaza ediliyormuş. 

1 - Büyük Britanya. 2 - Suyun vasfı 
mümeyyizi. 3 - Eski kumaşlardan biri. 
4 - Nida edatı . 5 - Sürmek, örme. 6 -

1 - Kargaplık. 2 - At, diı, ei. 3 - diyorum. _ Keats 
Yırtıcı. 4 - Arayıcı. 5 - Rehavet. 6 -
Si, Atina. 7 _ Raf, mi. 8 _ Eşit, Jibaı Hayat, hiç iıtemiyerek ölüyorum • .-

9 - Varan iki. l O - At, ne. Oıcar Wilde 
Lambaları söndürmeyin. (Sonra o ,..., 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Mıaır cazeteleri yazıyor: 
130 yqında bir adam 20 yqmda bir kazla evlenınİflİr. 

130 luk delikanlının 19 uncu izdivacıdır. Bundan evvel 

Bu 
al-

dığı 18 kadın ölmütlerdir. Bu kadınlardan 33 çocuğu vardır 
ve bunlardan 22 evladı yaıamaktadır. Bu 22 evlat ile bunla

nn çocukları ve torunlan 130 ya9mdaki dtjdelerinin evlenme· 

sine razı olmanllflardır. Fakat dedeleri kendini 25 yqında bir 

kızla evlenecek kadar genç bulduiunu söylemit ve evlenmİf-

tir. 

Genç kıza ıelince o da bu ihtiyarla serveti için evlencljiini 

söylemektedir. 

1STER iNAN iSTER iNANMA! 

manın meıhur bir şarkısından şu sauılarl 
söyledi - 191 O) Karanlıkta eve gıtmei~ 
korkuyorum. - O. Henry 

Hiç bir kusuru olmadan kesilmesi ııf 
yazık. 

{idam edilmeden az önce sakahrd 

keserken) - Sir Tbomaı Mor~ 

Ölmekten hiç korkmuyorum. - D.,.. 
win 

2 - Agadir Fasın cenubu garbisindc, 

Okyanusa bakan kiiçük bir limandır, 1500 
nüfusu vardır. Eski Alman İmparatoru • 
nun hBTbe scbeb olmıya ramak kalan bir 

niimaYİl!i burada yapıldığı için töhret ka-
~nmı<>tır. ._ ___________________________________________________ .J 

Dünyayı h iç acı duymadan bırakıyo • 

rum. - Tboreau 



SON POSTA 
19 Niaan 

• 

Lehistanda 200 
Kişi tevkif edildi 

1 
Çıkan kargaşalıkta 60 kişi 

yaralandı, 8 kişi öldü 

Sayfı J 

E 
İngiltere ile F ransan1n 
Cenevrede yaphkları düello 

H abeş meselesi münasebetile Cerıev• 
rede Fransa ile İngiltere arasında 

cereyan eden söz düellosu, Fransız matbu• 
atının arkası gelmiyen neşriyatı ile hergün 

Almanya Ren Mıntakasına 
harp malzemesi yığıyormuş 

Bu malzeme ile dolu v~gonlar doğru hattı kapladığı 
Vartova 18 (A.A.) - Luvovda bir parça daha had bir şekil alıyor. Fran• 

dün vuku bulan kanlı hadiseler hak· sızluın maksadı şudur: 
kında yürütülen tahkikata göre, bazı lngiltere, Cemiyeti Akvam namına ha.. 

için bir kısmı da lsviçre yolu ile geçirilmiş m nf
A l nl 1 b' likt 1 k reket eder görünmekle hakikatte kendi 

e ı e ema ar a ır e ça ışan o- ı . . i 
m

.. • t • 1 b hAd' 1 .. menfaatlerını koruyor ve talyayı ezmek 

-
·Manchester mektedir. Bu hadise şudur: geçirilmesine İsviçredc ..nyle bir mana ve· ums &Jan arının u a ıse ere ona• londra 16 (A A ) d kt·· .b. . . ..,~ k ld ki d ıkın t ı istiyor. Biz, buna razı değiliz. Binaena -'c · · . 'k uhabı·· Zahirde alela e eşya yü u gı ı gi:mi- rilmektedir: ya o u arı mey ana ç ış ır. . u d" · · d Iomatı m Pi hr. . b al k leyh, bir müstemlekeden başka hır şey ol-

. ar ıan gazetesının ıp . b · takım vagonlar, Constance • Sui- C bd k" wow fe mm azı soya teşe • . . . · . 
ri, bircok gündenberi Alman kıtaatının Is· nen ır ffh L h d . 

1 
.
1 

enu a ı askerlikten tecrid edilmiş k""ll •• 1 ki uh . l fed mıyan Habeşıstanın hatırı ıçın ltalyayı Mıl· 
. . .. h. b" takım gen • Seha ous • aerrac emıryo u ı e mıntaka "d A u her.tı bı el es m d arıkp ehr lkt e.r.aks_yo- letler Cem"ıyetı"n1"n dışında bırakmak dovg· 

:Vıçre hududu civarında mu ım ır . İ . azisinden geçirilmek sure • ya gı en Alman hatlarının kaffesi -h ld ki gö - yanı svıçre ar v l k d dnu tı a e'elr nd~freBelrede. a . 'sdu ubna ru değildir. Habeşistan taksim edilmeli ve 
. areketler icra etmekte o u arının ·ı bdaki askerlikten tecrid edilmiş agız arına a ar harb malzemesile dolu ave etmııı er ır. e ıye reı•ı e U· • . . . ··ı k d tı e cenu ld v d b bT. b " ~ • Nccasıye de bır kaç metrelık hır toprak 
ru rnüs olduğunu yazma ta ır. d t kaya sevkedilmiştir. 0 ugun an dolayı Almanlar isviçre yo • na enzer t t A · 20 rt tarihinde a eta mm a . . k" 1 ·h . ır eyannaıpe neşre mu; ır. paı• ası bırakılmalıdır. E:;asen Habeşler 

Ynı gazete, ma "dd" b' Manchestcr Guardıan dıyor ı: unu 1 tıyar etmek mecbun·yet"ındc kal • Sosyal tesekku""l'ere otorı'telerı· l l··n ar · h" t' d olan cı ı ır • i n a... • idare edilmeye muhtaç bir kaYİm olduk· 
azıye tecavüz ma ıye ın e . • B vagonların lsviçre topraklarından mışlardır. d ~ b t 1 ""tt h'd h tt h h~d. ld w nu ılave et • u ıgı U op u ve mu e 1 a 1 arc- lan irin kimsenin buna bir diyecem ola· 

~ .. ::ı:.::~E.i:.:v.~g.k~ •• a .... f ...... B .... u;:·t··ç··e···s···ı ..................... Ru·-=·k·u··:··:··m·-·a-·n···o::l·'Ju·.:u• ket karşısında ahali teskin olmuş ve maz ... Bitıabi İngiliz ve Cemiyeti ... Akva.. n. uj hayat normal bir şekilde yeniden te- mm şampiyonluğu vazifesini üzerine alnuı 
e&sÜ& etmiştir. Tramvay ve otomobiller milletlere bu noktai nazarı kabul ettirmek 
işlemekte olup dükkanlar açılmıştır. mümkün değildir. Bunu gören Fransız mat· 

B
.. d .. faka Türk maarif ve şehitlikleri D b ·ı d. Dünkü hadiselerde rol oynayan 200 buatı, bir müddettenberi de, İngiltereyi, 
utçeye aruşşa ' . k d aVQ l me l kiti gece tevkif edilmi11tir. Bunlardan bir Şaık milletleri ve bu arada bir Arap 

· emiyetlerİ için tahsısat on u sekseni sabıkalıdır. Karga,alıklarda ya- ittihadı vücude getirmeye çalışmakla itti· 
ımar c -- A k t v kaf iradlara 375 bin, Vakıf Paralar ida • VU a endel kendisini ralanan altmış kişi arasında ağır yara- ham ediyor. Bir taraftan Efganln han, di. 

Ankara 18 - Evkaf Umum Müdür • "hb t 1 
d 

· h 1 t 60 b' ı· tah . 1 ar edenlerı" arıyor lanan yedi polis memuru bulunmakta· ğer taraftan ıranla Irak, öte taraftan l- i· 
lüo.ı: 

936 
bu"'tçesı" bu haffa Kamutay .a resinin faız ası a ı ın ıra mın e • .... E f dır. Sekiz khı.i ölmÜAtÜr. cazla Yemen arasında yapılmakta olan 

. M Ih k bütçelerın d"ılmişlir. Ayrıca Maliye de vka a 100 T T T hıüzakere edilecektar. u a renton, 18 (A.A.) _ Lindberg anlasmalar, hep bu planın tahakkukuna 
ikmalinden sonra mayıs başlarında umu • bin lira verecektir. Evkaf varidat bütçesi d d k maAıuf bı"r n1ane\'rR imisler. lngı·tıere, ev· 

kt avasına a ı arısan eski avukat Ven· d k • 
nU bütçenin müzakeresine batlanaca ır. 2,469,300 lira olarak tanzim edilmiştir. del, 2000 dolar ~ahkeme masrafı öde- ı spanga a l velden tahmin edemediği İtalyanın bugün-
Evkaf irad bütçesinin yekunu g~en ~en~- Evkaf masraf bütçesinde Darüşşafaka· d"kt d kü kudreti karsısında, hiç olmazsa ona, 

d 1 
va 1 en sonra ün aks,am salıverilmiştir. [(. k/ kl 

Ye nazaran bir miktar fazla ar. careı • ya muavenet ola ... 15 bin, Şehidlikleri y d arlŞl l ar Arap toprnklarının ve bu yoldan Umman 
· • ·· cele en el yanında bir kaç zabıta me· 

Lide tahsilatı 975 bin lira ıcareı muec d imar cemiyeti için 2 bin, Maarif cemiyeti sahillerine inen hıttaların yolunu kesmek 
· · aktua a . . . muru olduğu halde derhal Nevyork Madrit, 18 (A.A.) - Sendikalar, 

tahsilatı da 635 bin lira, ıcareı m. için 2 bın lıra yardım tabsısah ayrılınıı- eyalet' d B ki' ' . . . O d M d . 'd • b. ·-· • ·r . 1 isteyormu;ı. 
65 bin lira olarak tahmin edilmiştır. tır. Evkaf akar ve hayrat tamirata larak b" ı? ~ roo ın e gıtmıştır. ra a a rıt e grevın ıtbgım 1 

an etmış er Fransızların, çok muazzam ve çok teh· 

Mu··ıhak ve ekalliyet vakıflarının kon. • 
0 ızzat ıddıa ettiğine göre kendisini ka- ve grevcileri bu sabahtan itibaren ite 

4 
b bütçesinde 90,544 lira ayırmıttar. L • db • likeli buldukları bu plan tahakkuk etıiri· 

lrolünden alınacak ücret yekUııu 3, likm, Masraf bütçesinin yekfuıu 2,469,242 1i. ~ırı.!', ın lergın çocuğunun katili ol- tekrar başlamağa davet etmi,Ier<lir. lecek olursa, ilk tehlikenin Suriyeye te • 
-ahlu~ı ı"radları 50 bin, orman, zeytm • ugunu zora ikrar ettiren ve sonra da Sendikaların kanaatine göre, hükumet h d v• h kk k Ve bı"na· uı b" d'- Ev ra olarak tanzim edilmqtir. N J ' k veccü e ecegı mu a a mış. 
ler ve madenler hasılatı 175 ın, ıger • • • • ew • eney e adar götüren ethası tarafından alınan tedbirler hükumetin enaleyh, Milletler Cemiyeti şampiyonu gc· 

I·rakın petrol arattırmağa yardım edecektir. Fa,istliğe kar•• mücadeleye çalıttığmı çinen lngilterenin, artık uykudan uyana· 

İzmir emlak 
kıymetleri 

ispat edecek mahiyettedir. cak olan Asyadan pılıyı pırtıyı toplayıp 

• d J zmir f imanl Madrit, 18 (A.A.) - Zabıta bir çok kaçması zamanı daha çabuk gelecekmiş. 
Vafi ati hususi evlerde araştırmalar yapmı,tır. Görülüyor yal Bütün milletler sulhten 
------ Is/alı ediliyor tcFalanj» fapanyol letkilihna menaup bahsediyorlar. Bir an evvel sulhün teeuü. 

Yeni yapılan binalar hep 
ayni sistemde 

25milyon lira muhtelif mem- İzmir 18 (Özel) - Finans ve Ekono- bir çok kimseler yasak ailih tatımak aünii görmek İstediklerini ileri sürüyorlar. 

Jeket işlerine tahsis olundu mi Bakanlıklarile tamu için Ankaraya suçundan ötürü tevkif edilınitlerdir. Fakat bu sulhü geciktirmek ve bozmak 
giden İzmir Liman İtleri Umum müdürü Bunlar hepsi de müstacelen sorguya için de ellerinden ne gelirse onu yapmak· 

Ankara 19 (Özel) - Irak hükômeti Haımet Dülge dörunüıtür. İzmir Liman i- çekileceklerdir. Dün aktam Madrit so- tan geri kalmıyorlar. Böyle bir alemde 

Ö 
İ , d mlik kı petrol varidatında 25 milyon lirasını muh- daresi de İstanbul Liman idaresile birlikte kaklarında sükunet vardı. sulh ve sükun ne kadar zor teessüs edebi• 

İzmir 18 ( zel) - zmır e e y· ı · ah · tmİJtİr Ekonomi Bakanlığana devredilecek ve ha· Madrit 18 (AA.) M d 'd' lir. - Selim Ragıp bıetleri 928 936 yılları arasında yüzde 70 I telif imar it erme t sas. e : k • l . D l" .. .. ? d F . 'ı 1 -K a .rı lın --------------
• 

1 
d kı Bunun 2 milyon lirası ırva ve ıs a lf en- :ıiran ayından itibaren daha canla bir ida· an ıyosu n e asıst ere omünıst er B• 

. b . d d.. .. tü 928 yıan a yme· ı • v t ~IS etın e • U§mU§ r. ld 
2250 

)' j arlne, 4 milyon lirası yol ve köprüler İnşası· re altanda İJlerneğe ba,tlıyacaktır. arasında çıkan bir döğüf esnasında 00 ır sıgır maçın 
la 40,000 hra olan ve yı ~ ar; c 

200 
bin lirası Bağdadda büyük bir Son yıllar içinde gözleri çelecek bir fe. ki•i teJef olmustur. • • 

~etİren bir binanın kıyme~ 22ı~OO • ~aya, ;:;. O İstasyonu İn§BStna, 9 milyon lirası ,kilde artan İzmİrİn liman faaliyeti ve İh • --'----- cınayetı 
l'lUık icarı da 900-1000 liraya ınmıttir. dy . in mebani inşasına, bir milyon li- racattaki fazlalık nazan itibara alınarak Hitlerin 47 inbi yıldönümU 

G · b ı t et Pata bulvarı ve bu or u ıç f . . . • . . azı u varı, sm d ili t meclisi müze, hastane ve mek- zmır lımanının gelllfletilmesme Ekonomı Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitlerin 
c· d 'd · d'len binalarda a rası m e • , ıvar a yenı en ınşa e 1 b . a 3 milyon lirası fabrikalar, Bakanhğmca karar verilmiştir. Bakanlık kırk yedinci doguw m yıldönümü töreni 
1lYn" d'" k". l'"k .. ··ı ktedir Bununla te ınşasın ' • . .. . . V ı Uf unu goru me · d k"" Jer amele ve halk evlen ınşa- başmupvırı onder Porten bu ayın son yarın akıutm baAlayacaktır. Bu mu""na· 
~ b · "h · ·· •· ·· de tutula· mo em oy ' . r- T ra er, şehrın ı tıyacı gozonun • A hastalıklarla mücadeleye tah· haftasında ıebrımize gelerek liman vazi • sebetle B. Göbbels, bı'r nutuk .;;.ylı'ye• 
tak . d dilın kt d. lzınırde sına ve sarı . • . • " . . av ın,aata evam e e e ır. . d·ı . t" Bir buçuk milyon lira ile de yetını gozden ıeçırecekbr. k f"'h ' Al 'll . . b !L ~ 'd d'I b. 

1 
hepsi de be· sıs e ı mıf ar. . . . Lim 'd . re , u rer e man mı etının te rm-

enı en in~a e ı en ına arın • . 1 tasfi e fabrikası kurulacaktır. ihraç ıçm an ı aresme teslim edile- l • . b'ld. k . 
tona .. k ti olmak üzere aynı bır petro Y k ali :_:._ 1 b" ekild ermı ı ırece ve bu nutuk radyo ıle rrne ve uçer a ı ce m arın, r1&1&0 u ır f e pt üze- • • • 
sisterndedir. Bu binalardaki ayrılık renk· ltalyanların yeni ztrhhSI rinde beklenilmesinden İle inıası tasavvur ve bır kaç lısanla tamım olunacaktıl'. 
!erinde ve harici görünütlerindedir. Milano, 

18 
(A.A.) _Romanın te· edilen antrepolarda muhafazası bu İn§&at Pazartesi sabahı B. Hitlerin önünde bü-

• d G vapıldıktan sonra mümkün olacaktır. yük bir askeri geçit resmi yapılacaktır. 

Çeşmede bir cinayet daha 
fzmir 18 (Son Posta) - Çeşmenin 

Cermiyan köyü civarında bir ci~.ayet 
olmuştur. Sığır çobanı İsmail, hayvan 
otlatmak meselesinden Ahmet oğlu 
Seyfeddini Gra tüfeğiyle göğsünden 
)aralayarak öldümrüştür. Katil yakayı 
ele vermistir . . ................... ııl"'ll:• ....... 

sisinin yıldönümü olan 21 nısan a a· " 
hlı T. t İzmir limanma ilive edilecek tesisatla 

ı ibaldi ismindeki yeni zır. ıryes. e· 
d d 

İzmire gelen vapurların nhtıma YlllUlfma-

de ((saint Marcu tersanesın en enıze sı da imkan dahiline girecektir. Bu suretle 
indirilecektir• ,İzmire gelen ve İzmirden &iden yolcular 

Almanyada Kış 
Geri Geldi 

,sandal masrafı vermekten kurtulacaklar _ 

dır. 

Y onan balıkçıları 
Artık Türk kara sularına 

giremeyecekler 

Serezde bir Bulgar çetesile 
müsademe 

Atina, 18 (Özel) - Serez civarm

da Orini köyünde dün gece Bulgar ko

mitecileri ile bir Yunan askeri müfre

zesi arasında müsademe olmut ve beş 

kit iden ibaret bulunan komitecilerden 

birisi öldürülmüttür. Müfreze aağ ka
lan dört ko'lliteciyi takip etmektedir. 

Şahin Çeşmede 16 yaşında 
bir kızı öldürdü 

İzmir 18 (Özel) - İki gün önce Çe,me 
civarında bir cinayet olmuş, Şahin isminde 
bir sığartmaç Şaziye adında bir kızı kese
rek öldürmüttür. Cinayeti qledikten sonra 
kaçan Şahin yakalanmıı, İzmir adliyesine 
teslim edilrnittir. Şahin ovada dolafarken 
henüz 16 y&§ında bulunan Şaziyeye ras • 
lamıı, 

- Kız seni ahrun, benimle gelir muin? 
demiıtir. 

Şaziye buna razı olmayanca aralarında 

heyecanla bir boğufma batlamı,, Şahin kı
zı bir oğlak keser gibi bıçakla öldünnüt-

tür. 

Ankara Belediye biitçesi 
Ankara, 18 (Özel) - Ankara Se

hir Meclisi D:m bütçesini kabul etmiş· 
tir. Biitre 1,887, 181- lira G7 kuruııLnr. 

Bayilerimize ve 
okuyucularımıza 

Bir Çok Evler Kar Albnda 
Kaldı, Münakalat Durdu 

- ) Son ıriinlerde Atina 18 (Özel) -Yunan balıkçt· 
st ttgrat 19 (A.A. - ·- 1 d.kk t ' I!'- ' · r-------------------------:-ıo=ı~----~---~ 

Bugünlerde bazı gazetelerin 

u K da arının ı a sız IK neticesı olarak 
v karlar ve fırtına, ara orman T .. k k 1 . . 

yagan . b. . et ibdaı etmit- ur ara su arına gırmelerı dolayıaıy-
misli görülmemıt ır vazıy 1 t h dd"" ed hAd• l b• · . k d .. k lmit ve a e a us en a ıse ere ır daha 
tir Kar ikı metreye a ar yu se d ·ı .. 

. ' 
1 

k it da kalmııtar. Bütün mey an verı memek uzere Yunanistan 
bır çok ev er ar a ın d . d b k 1 ~ • k ·ı · ı· Fırtına ve kar or • emz ve 1f a an ıgından Türkiye 
münakalat eaı mıf ır. • d b k 1 w 

1 d b
.. ük" zararlan mucip olmuı· •• a an ıgı arasmda müzakereler ya-

man ar a uy • ~ • 
'tur. Ravensburg ve Friedrichsbafen tehır· pılmakta oldugu haber verılmektedit. 
lerinde k1.1men elektrik cereyanı kesilmİf- Bu hadiselerin Türk kara sularına 

~amandıralar konmak suretiyle önü a· 

lınacaktır. 
.tir. 

mümessili ünvanını taşıyan bazı a
damlar türeyerek memleketin şu
rasında, burasında «şu gazete şöy
ledir, bu gazete böyledirı> diye fü
zuli hezeyanlar savurmakta oldu~
ları haber alınmıştır. Mevhum sala
hiyetlerle boylarından aşkın rol oy

namıya kalkışan bu sahtekarlarla iz mit Kağıt Fabrikası 
karşılastıklarında muhatab! "S' Kraliçe Marinin sür 'ati 
cakları · taskınlıklardan en yakın Nümune Çıkardı 
zabıta me~urunu haberdar et- İzmit 18 - fzmit kağıt fabrikası bu • 
mekle beraber keyfiyetten bize de gün iki çetit kağıt nümunesi çıkarmıttır. 
malumat vermelerini bayilerimiz- .Birisi sarı renkli zarf kağıdı, diğeri de 
den, okuyucularımızdan bilhassa ·kartondur. Tecrübelere devam edilmek • 

L..ri~ca--_ed_e_r_i_z_ .. ____________________ -'.teda. 

Londra 18 (Hususi) - Kraliçe Mari 
ıemisinin sürat tecrübeleri tamamlandı. 

Alınan malumata göre gemi arada 34 mil 
yaptığı halde vaıati 30 mil süratle hareket 
elmİf ve bu ıuretle hakiki seyri anlatıl • 

mqhr. lngıllero tia~vtjklıllllll kendi nttzu·.um ve ill'ku lıdcrlürA ttrttsıııdu VtlZı)'clı 
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Gaz kursları ır Y aramazlıg" ın sonu 

BuPJı 

IAN 

TÜRK 
2 fevkalade 

DABB 

Sinemasında ~• 
birden: film 

GICB BGLBGLG 
Hakkımız Yok Ma? 

Halka mahsus iki aylık Her vatand•f• bir gaz Bir çocuk tel Örgüden ge-
dersler tertip ediliyor maakeaı Uiznn 1 çerken tren albnda kaldı 

Londrada çıkan Doyli Herald sa· 
Bir m üddetten beri lise kimya ve .zetesi, •on çıkan nü.haaının ilk sahife· 

fizik orta mektep fen bilgisi muallim- ıinde pyanı dikkat bir haber veriyor: 

ı «Hükumet tehlike zamanında, tcherine verilmekte olan zehirli gaz kur-
d h 

likcye maruz bulunan mınta.ka halkı-
su, ersi sonra ni ayet bulacaktır. 

na bedava bir gaz maskesi verecek -
Kursa bundan sonra ecnebi ve akaJ-

tir, ve aaiınaiı olmıyan, .kimseler için 
liyct mektepleri muallimleri devam e- de umumi •ıitnaklar yaptırtacaktır.» 
deceklerdir. Dün bir kısım ecnebi ve diyordu. 
akalliyet mektebi muallimlerine etib- Tehlike zamanında. tehlikeye ma-
ba oclasında kimyager Necmeddin tara- ruz bulunan mıntaka halkına karıı 
fmdan ders verilmiş ve tecrübeler ya- Türk hükümetinin de ayni ıekilde ha-

Dün Maltepe istasyonunda müessif 
bir kaza olmuş, mektebe giden bir ço
cuk tren altında kalmıştır. 

Ankaradan gelmekte olan 1 numa· 
ra1ı katar Maltepe istasyonuna gireceği 
esnada 12 yaşında Tevfik oğlu Kemal 
tel Örgüler altından geçmeğe çalışıyor
muş. Elbisesi tellere takıldığı için ça
buçak geçememiş, başı ve kolları tre
ne çarpmış, ağır surette yaralanmıftır. 

Avrupnda birincilği kazanan bOyUk 
film. FevknHi.de neşeli ve şarkılı Fran· 

Bir devleti dOşman boyuunduru- sızca sozın MONIQUE ROLLANf• 
1 ğundan kurtaran kahraman kız HENRY GARAT EDITH Ml!RA 

' 1 1 de tenzilath matine rl 

SERENAD~-
Büyük musikili filminin ikinci haftası 

Y l L D l Z Sinemasında 
muzafferane bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

SCHUBERT'in bütün musikisini terennUm eden bu filmi mutlaka 
gidip görünüz. 

pılmıştır. Fakat dünkü derste memle- reket edeceiindcn bir dakika bile ıüp-
ketimizde mevcut bütün ecnebi ve a- he edilemez, bu muhakkaktır. Fakat 
kalliyet mektepleri muallimleri bulun- lngiltere büyük endüıtri memleketidir, 
mamışlardır. Bunların hepsinin munta- yüz binlerce, hatta mi]yonlarca ma~ • 
zaman derse devamlarını temin için keyi belki birkaç ııün içinde yapabilir. 

Tren geçtikten sonra durdurulmuş, 
Kemal trene alınarak Haydarpaşaya , BugUn 1 P 1 B Sineması ' 
getirilm~, derhal Tetanos aşısı yapıl- ı 2 bnynk ve nefis Şaheser birden 
mış, aonra hastaneye kal<brılmıştır. 1 • ADALAR 

Halkavi orkestrası ŞABKISI 

Lise ve Ortamektep 

Talebelerine mahsus 

Maarif müdürlüğünce mekteplere ta- Ayni işin bizde yapılması ise aya de-
mimler gönderilecektir. ğil, aylara mütevakkıftır. Bu sebeble 

Halk kursları da mayıs ba;,ılangıcın- hazırlanmıya başlamak için, hele Av. 
da faaliyete geçecektir. Lise ve orta rupa işlerinin günden ııüne daha faz-
mektep hocası olup ta kursa devam e- la kanştığı bu zamanlarda tehlikenin 

lstanbul Eminönü Halkevi tarafından 
pir orkestra kurulmuıtur. Gençlerden ça -
lı§mak arzu edenler hu orkestraya dahil 
olabileceklerdir. 

denler bu taJi kurslara mua11im olacak- kapıya Kelip çatmannı beklemek doi-
lardır. nı değildir. Vakıa Kızılay bir maske Busene açılacak müze salonları 

Kurslar Halkevleri, halk partileri ve atölyesi açmııtır. Fakat faaliyeti nis • lstanbul müzelerinin faaliyetleri 
b ı b ı d ~ b' l beten mahduddur, zannındayız. Bu iıi d un arın u unma ıgı veya ına arı meyanın a üç büyük salon açılması 
müsait olmadığı takdirde mekteplerde daha esaslı bir surette düşünmek, cez- vardır. Bunlardan biri Türk ve İslam 

L k K 1 'k" ri bir ıekilde kestirip atmak lazımdır, 
açııaca tır. urs ar muntazaman ı ı asarı müzesi içindeki halı salonu, di-

l b k diyoruz. 
ay sürecek ve yurddaş ar uraya anca ğeri bütün müzeler idaresi tarafından 
münavebe suretiyle devam edebilecek- Hak kımız Yok Mu? tasnif ettirilerek vücuda getirilmesi i-
lerdir. -

1
--------------· çin uğraşılan meskukat salonu ve ü
ftira için pencereye bomba çüncüsü de metruk bir halde bulunan 

Seherin cesedi aramyor koyanlar muhtelif kıymetli eserlerden vücuda 
getirilecek ve T opkapı sarayında açı
lacak salondur. Geçenlerde Anadolu hisarında kay- Sarıyerde Dereiçi sokağında oturan 

bolan Seher timdiye kadar bulunama- Kirkor oğlu Karlonun evinin ahır pen
mıttır. Seherin akibeti hakkında da hiç ceresine iftira etmek maksadiyle bom
bir ipucu ele geçirilememi. tir. ba koymaktan suçlu gümrük muhafaza 

Körfez bostanındaki Kurbağalı de- sivil memuru Osman ile Marangoz 
re havuzunun sahibinin itirazlarına Mehmet ve diğer Mehmet dün Sultan 

Bu salonlar içerisinde en enteresanı 
meskiikat salonudur. Burada yüksek 
kıymeti haiz Rumen, Selçuk ve Bizans 
devirlerine ait paralar vardır. 

rağmen b<>f8ltılması kararlaştırılmıştır. Ahmet ikinci sulh ceza mahkemesin- Belediyeden kimseye i~ten 
Beykoz kaymakamı ile Jandarma de sorguya çekilmişlerdir. Osman Ma- Y 

kumandanı ve Üsküdar Müddeiumu- rangoz Mehmetle diler Mehmedin el çektirilmedi 
miıi havuza gitmişler ve suyu boşalt- kendisine Karlonun ahır penceresinde Belediye Müstahdemin 'ubeai mü-
maya baflamıtlardır. Su tamamen bo- bomba bulunduğunu ihbar ettiklerini dürü ve iktisat Müdür muavini Refik
pldıktan sonra kalan çamurun içinde ve kendisi de bunu lınirlerine haber le, hamallar işiyle meşgul olan Müme
Seherin cesedi aranacaktır. verdiğini ifade etmiştir. yiz Halidin hamal İp11erine ait bazı ıe-

MaraniOZ Mehmetle diğer Mehmet beplerden ve bazı tikayetlerden dolayı 
Kıvırcık Mayram tevkif edUdi de, bombaların kendilerine müteka- işten el çektrliidiğine dair yapılan n.~-

'd k · O tar fı d 'ld" riyat tamamen asılsızdır. Beledıye .. 
Umumt ev sahiplerinden Kıvırcık 

Mayram dün g~ce Beyoğlunda bir re
zalet çıkarmıştır. 

ı omıser sınan a n an ven ı-
~ · · ah · h .. Müstahdemin müdürü Refik bir aydan 
gını, ve ır penceresıne emen goze . .-; . . 

.. ·· k b" k'ld l t' ·1 ben mezundur. Onun ıçın vazıfesıne gorunmeyece ır şe ı eyer eş ırı me- k . 
sini tenbih ettiğini, ve bu bombaları devam edememe tedır. . 

Mayram, Ahmet Rasim, Sıdıka ve 
Rahmi isminde dört kişiyle Abanoz 
ıoka{ıında Dimitrinin meyhanesine gi
derek rakı içmiş, sarhoş olduktan son
ra işi azıtmış. camları çerçeveyi kırma
ğa başlamıştır. 

h "k"' t ı'hb tt'Ll · t kd' d la Mümeyyiz Halid ise vazıfesi başın-u ume e ar e ıııt en a ır e a -
caklan ikramiyeyi beraberce taksim et- da işleriyle meşguldür. 
meyi vadettiğini söylemişlerdir. 

Hakim suçluların gayri mevkuf ola
rak muhakeme edilmelerine karar ver-
miştir. 

Mevkuf nelerin itirazı 
Gürültüyü işiten polisler meyhane

ye gelerek Maryamla arkadanlarını ka
rakola davet edince bu sefer Mayram 
polislere de hakaret etmeğe başlamış, 
bir inzibat memuruna da bir tokat vur-

Ağır ceza mahkemesinin hakkında
ki ikinci tevkif kararına itiraz eden 
Beyoğlu birinci noteri Salahaddinin bu 

muştur. 

Kıvırcık Maryamla arkadaşları ye- itirazının Kırklareli ağır ceza mahke-
dinci müstantik tarafından tevkif edil- mesinde tetkiki kararlaştırılmış, evrak 
mişlerdir. oraya gönderilmiştir. 

Konservatuvarın dokuzuncu konseri 

Konservatuarm dokuzuncu konseri 
nemasında verilecektir. Konseri Cemal 
Refik ve Ali Sezin de kemanla refakat 

Dün radyo merkezinde bu konserin 
a esnasında alınmıştır. , 

çarf'lJllba günü saat 21 de Saray si
Reşid idare edecek, orkestraya Ömer 
edecektir. 
provaları yapılmıttır. Resmimiz pro-

Toplantılar 
Davetler 

Askerliğe davet 
Kadıköy Askerlik ıubesinden: 316 do

ğumlulardan ili 2 39 doğumu dahil ııayri· 
müslimlerden ıimdiye kadar askerlik et • 
memiş olanlar askere &idecelderdir. Bun
ların 26/4/ 936 tarihine kadar tubeye mü
racaatlan lazımdır. 

Adaları güzelleştirme kongresi 
Adalan Gülleıtirme cemiyeti heyeti U• 

mumiye kongresi bugün saat 15 te Büyük. 
ada C. H. P. binasında yapılacaktır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
lıtanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Şeref), Alemdarda (E
ıat), Bakırköyünde (Merkez), Beya· 
yazıtta (Asador Vahram), EminönÜn· 
de (A. Minasyan), Fenerde (Arif), 
Karagümrükte (Kemal), Küçükpazar
da (Necati), Samatyada (Rıdvan), 
Şehremininde (Nazım), Şehzadebaıın· 

(Hamdi) . 
Beyojlu cihetindelôler: 
Galatada (Hilal), Hasköyde (Halk), 
Kaaımpaşada (Merkez), Sarıyerde 
(Osman), Şişlide (Şişli), Taksim de 
(Galatasaray ve Nikopulo). 
Oıküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada (Merkez), Heybelide 
(Yusuf), Kadıköyde Söğütlüçeşmede 
(Osman Hulusi), Muvakkithanede(Sa
adet), Ü•küdarda iskele bapnda 
(Merkez). 

tstanlda ilk defa olarak Fransızca 
sözlU ve orijinal şarkılar, tamamen 

yeni kopya, baş rollerde : 
LUPE VELEZ- LAURENS TIBE 

2 • BIB AŞK 
B0YLB BiTTi 

Baş rollerde : 
WILL Y FORST • PAULA 

YE&SELY 
Bugtın saat 11 de tenzilatlı matine 

İıt~nbul Belediqrsi Tepebaşı Şehir 

~ıhir1Yyatrosu Tiyatrosunda 

111111111111111 

Bugün 
iOndnz saat 15 de, 
akşam saat 20 de 

111...111 
TOSUN 
Türkçeye çevireni 

111111111 
S Moray 

Komedi a perde 

ZEHiRLi GAZLEA 
ve 

Korunma çareleri 
F 1 A T 1 
95 kuruştur• 

YENİ KİTAPÇI 
lstanbul • Ankara caddesi. 

Fransız tiyatrosund' 

~~~~ 
H•lk Opereti 

BugUn matine 16 ~ 
HALiME 

• 
Bu akşam 20,45 te 
FLORY A 
A {.f1 ca lı:oııııer ve ınult 
te ıf varyete numaralatl 

IOn alcşam 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza örptü için 600 takım çift kütüklü ve 

Cuma günü saat on dörtt• 

2 
3 
4 

askı kaytflı palaska 24/ 4/936 
pazarlığı yapılacakbr. 
Tasınlanan tutan' 2580 liradır. 
Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
istekliler % 7,5 teminab olan 194 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektubunu kanuni belgelerile birlikte muayyen vakitte 
komisyona gelmeleri. (1872) 

lstanbal 4 üncü icra memurluğundan 
Emlik ve Eytam Bankaıı Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve ~ 

rada ipotekli olup tamamına 4418 dört bin dört yüz on sekiz lira kıylll 
takdir edilmit olan Eyüpte Topçular mahallesinde Kıfla sokağında 2, 23ı 
25 numaralı ban ve diikkinın tamamı açık arttırmaya konmUf olup ilin ~ 
rihinden itibaren prtnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 25/S 
1936 tarihine rulayan pazarteai günü saat 14 den 16 ya kacW 
dairemizde açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satıt Emlik ve Eytam Ban• 
kuının 844 No. h kanunu hükümlerine tibi olduğundan mezkUr kanunud 
15 inci madde1ine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayri rnetl' 
kul, yukanda yazılı günde en fazla artbranın üzerinde bırakıla~-' 
Artbrmaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu niıbetid' 
de pey akçe1i veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek la
zımdır. Biriken bina vergileriyle çöp ve fener resimleri ve delliliye ve ..,. 
kıf icaresi miifteriye attir Satı, bedeli pqin ödenmek lizımdır. Jeti 
ve lflia kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi ala~ 
la diğer alikadar1arm gayri menkul üzerindeki haklarını ve huıuıiyle .fi!' 
ve maaraflan dair olan iddialarını evrakı müıbiteleriyle birlikte 20 gün i9"'. 
de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile ~ 
olmadıkça aabf bedelinin paylqmuından hariç kalırlar. Alakadarların ıtb'! 
kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat ,lı 
mak isteyenlerin 934/922 doıya No. sile dairemize müracaatları ilan oltt 
nur. (336) 

İstanbul Orman Direktörlüğünden : 
Malzemesi orman idaresi tarafından verilmek üzere nümune ""' 

·~rtnameıi veçhile 3870 aded defter 600 adet tezkere cildi ~ ade! 
cedvelin ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında tab ve teclıdletl 
ıartile 10/4/936 Cuma gününden, itibaren 24/4/936 Cuma günün• 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltme ile ilana konulmuıtur. 

ı _ Cildlerle defterin ve ced"Yellerin nümunelerini ve ıartname 11111'" 

kaveleıini görmek iıtiyenlerin orman Direktörlüğüne müracaat et-

meleri 
2 _ Bunların tahmin edilen bedeli 1280 liradır. i• 
3 - lıtekli olanların 24/4/936 cuma günü saat 11 de % 7,5 telll 

natı muvakkate akçesini havi makbuzu veya banka mektubile or111aJ1 
Direktörlüğünd~ komisyona ıelmeleri ( 1936) 
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MEMLEKET HABERLERİ 
1 Üsküdar tramvay 

şirketi 
Turing Klüp 

kongresi 
• 

Silleliler Sevinç içinde 
O 8 . 0 .... m BaJC. Susuzluktan Harap Olmuş, 

n ın onu 5 • • e· Bar • y la k 
Silleliler GöçEt mişlercli, Şımdı ır .. •J apı ca 

Ve Sille Ovası Cennete Donecek 

Dün senelik heyeti umu- Geçen yıl ıehrimize 
1 Merzi/onda miye toplanbsıni yapb 96,548 seyyah geleli 

1 
Belediye Ve Halk Dün Oak~ v~ Kadıköy hal~ .. Türkiy~ T~r~ ve Otomobil kla. 
r • tramvayları tırketnın yılhk konpeeı bu, umuma hey etı, dün saat 15 de. Pe
LV l Çalışma/arı yapılmıttır. Müdür Necmettin Sahirin rapalu salonunda eenelik kon11e1inl 

M . ı Öze . gazetecilere bizzat dikte ettirdiğine ıö- yapmıfbr. 
.1 hem on ( 1) - Beledıye Maa- re konutulan fCylerin huliaaaı fUdur: Toplantıda Vali ve Belediye Reiat 

rı a~amı~ı satın almıf, burayı tadil «Toplantıya, idare mecliai reiai Ne- Muhiddin Üatindaj ile lanmlDlf bir 
;e ıalih ettırerek nümune hamamı ha- cip Serdengeçti ba,kanlık etti. En çok çok aimalar bulunmuttur. 
ıne ko>:_muttur. Şehrin au itlerini hal- hiaeye malik olan latanbul belediyeei Konarede okunan rapora nuanm 

letmek uzere de 4 bin lira tahaiaat kon- namına, belediye reİ8İ muavini Nuri 1935 yılında fehriınize ıeJen a)'Yllla-

mu,rur. . . . Türkkan, ve Evkaf Umum Müdürlüiü lann adedi 84,131 olup seçen lelaekuae 
~ledıye 12 bın lira vererek elektrik namına da. lnanbul Evkaf bat müdü- niabeten 3000 fazladır. Maamafih bun

fabrık~ına da ortak olacaktır. Bu para rü HÜlamettin rey toplecLlar, lann çoiu tranait veya üçüncü ve dor
~lde ~lecek k&rla ödenecektir. Para Riyuetin teklifi. ve bu iki zatın düncü ımıf 41eniz yolcuları olduldann
ödendıkten ıonra elektrik fiyatlarında t---!L! le umJ L-.• La..:-•=~-- dan h=-~- cak b" ·· _ .. .ı=L '"h · .1 la a11vW1y um .. c 7 et ......, ... aucı, ve fC uuc an u gun •"""'"'~-
mu ı~ tenzı at yapı caktır. tirket idare mec:Ninin mlrahhaa. .... lerinden adam t..ına memlekette ba· 

Bır müddetten beri faaliyetini tadil 11..ı_ ___ ...... !_ e_L!_ --:1..1: -L.a....L'-- "ktan L·a.. · la 1~ .....- ....,,.-. na&UIUU'I para mı aeçen 1ene1111_ etmıt o n belediye bandosu muhabere Q:..L.-:-. 1935 -•--.ı-L: L .__...._ ala ·ı . . 'Jrllacua& , ..... _. ça ,.....,. re nazaran_.-. 
yına v~ı mıftır · • ait raporla. yıl wıundeki be.p duna- Yat.Ula ftlO!llarla fChrimize selen 
Halkevı çok faydalı bir tekilde ça- ~ L"l.e.--- L•- ---L•--- ad-~= Se -•-b -'- h h fta uh lif la munu •-eren ~· Km" ve zarar --=rr--au IDeCmu c=ua, m.,._. 

• fm111da, er a m te . mevzu . r he.plan ve bmdann kabulüne dair tir· ebpreeiyle 43.'M, Toroe ebpreeiJle 
• k ... IJI etrafında konferamlar verilmektedir. ket müraka tlll'afmcLm wrilen rapor 1588 KOnftllliyonel ile JS:U yatÜ 

bamda bir hara• ima karar- Spor komiteei bir kotu müubekaeı okunda. llZ ıc:,.ftDaiyonel ile 4961 ob.k ..._ 
:S.11e. (Oael) - Sile....,.. Koa-J~. Aı1ak ~;;;:.aktan terti~ .et~~~ir. 4 kilometrelik bu kotu- Neı metti& s.hir. tiabtiu inkif"fı re 12.417 dir. 

)'anın 12 kibMtre .....,...... Ce- 1mrtuJm ftli Cemal BardUp öl - da bırıncıligı muhabere alayından Meh- yolunda ftlilen brarlan laa.nü t.ahi- San ,...._ bnua ~ 
velle c:lajmıD ..... ~!:."" Z mek ..:!' oJua Sillenin Lokınenı va - met çavut kazanmlfbl'. kinclm clolaJı tebrik olunda. Keadili- p,- m6eait teniti ha-fi olftlandemi, 
nun ve haftlllllD aa-m.- zi)'etine admiftir. Sa baraj ayetinde • ne tefpekkfir edildi. eeyyah adedinin bu 8CDe bir hayli ar-
bulmuf, bir behwhr. m Horozluhana bdar b ve imar kalan Mubtaçlara parastz bıı ton Okunan raporlar, billnço, ve klr tacaiı ümit edilmektedir. 

Umumi harhe bilar bu k87); !: Sille oftll yeni battan cennete döne- buğday dağıtdacak ve zaraı lıeuplan kabul olundu. Yapı- F..wn heailz mevaim batlanp:a 
Yet kalabelıkb, B ~ eYf w umumt c:ektir. • lan bazı ~!1rh ~~nnilere hiaeedar- cb-·w aıinMD. fimdiye kadar memo 
, fuau vardı. Fakat bir .U:rleri bir Sille lmajmduı eoma da Konyanın . ~ :- muMcirler ve muhtaç larca da 1ftırak edildı. leke«· · 

1 
aelen 8e)'Yahlann adedi bu-

ıharbin öldirildi ,,:!i!:1 devam eden bafb J8l'lerinde barajlar yapdac:ak, ~~olarak tala~ ye- idare mecliıi ve mürabhu m hak· na aöatermektedir. 
taraftan da on • · ceei o- KODJa ovaa mutlak olarak weuzluk- meklılr dair.....,_ lwklrmdeki bnu- kında pterileo itimada riyuetçe ı. 
mütemadi kuraklıim tabii D~. b • brtanlacakbr. naa birinci nwJdelinde amlrayyet tckkür olundu. Diğer tarahan, hariçte yapılan bir 
larak kauba bu mühim mevPni y tan 8a vaziyet Sillenin eski nüfmunu bir mi1Jon liralık lwMjn, 2863 nama- He.plann ._.ikinden 1011ra da i- çok t~ın da memleketimize eq 
betmiftir. ünbittir Bire elde etmeaini de temin edecek, evle- rah kanunla. iki mi1Jan 250 bin liraya- dare meclm ibra edildi. Miirahhas ua- yah celbı noktai namnndan faydah o-

Sillenin topraiı ~ m SiDecle ~ rini. barklannı bırakıp göç edenler, bu- çıbnLm laaaundan Wa ton buPJı~, lara .._ me•ilerinden ve gayretlerin- ~na fÜplıeaiz nazariyle bakılmak 
kırk mahaul verm e. hi bir yerde gün kurak bir saha haline ıelen tar • muhtaçlara yemlik olmak. hh mretı· elen dolayı tefelddir olunda. Uıdu. 
ka~n kadar tath bvun ç lalanndan albn çıkarmak için gene bu le, tevzi edilmek üzere Kızılay kuru- idare mecliei azalığına, lstanbul •· .~~~~ince.~>:·~ ida. 
yetlfmemektedir. bu fevkallde mün· güzel yurda döneceklerdir. SiDelı1er muna verilmeei hakkında K.amutaya btk Eftaf Müdürü Niyazi, Halil Fikri, re iki eene ~ ~tibap edildıpnclen, 

Fakat ·~~fade edihneeini im • eevinç içindeclrllr. kanun layihası gelmiftir. ft Necati aeçitdiler. ba defa yena mtibap yaplmamıfbr. 
bit topraktan ~ 10 bin dö- Esk" .. akıp Ziya bu vazifesine Yalnız, vefat eden idare mecliei aza.. 
Unıız bir hal~-Loymu~· olmu-"'•r o d k k ı k " " "d ı ?'ub.rh 1 d' » larından Cemalle, vazifeleri dolayıııy-

bai ve gançe vıran ,..- • e e ıs anç 1 IUZUD yem en ın ap o un u. = kuraklık yüzünden d~. ny - la istifa etmİf olan 3 azanın yerine in-
1 "tmek mecburiyetµıde • lfllap ......,ferin taedild letenmiftir 

l>afka yer ere 
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bualaa SiJledl &00 • ••ıdı •• d- Duo Türk - Fl'UUIZ Muhtelit Habm Yeni azalar tunlardar: Liman ~ 
~=~~. 1 O ru U mahkemeeind Bertnm imüncleki Framaz reei müdürü Raufi Manyaai, Ticaret 
ev, ~uriyet bilktmetinin ya- tebaalı bir kadıam (İbranua,.n) aiJeei a· Oduı ıenel eekreteri Cevat Nizami, 

Fakat c cı eli buraya da yedf • Ôldüriilm leDÇ ile seygiJisi bir bahane ile düfiine leyhme açtıiı davaya Nıkıfnnttır. l.tanbul 8'imriikleri bat müdürü K. 
tabcı ve baf811 davet edilmitlert gece avdet ederken dere kenarında Ba d.-ramn - ıachr: Haıt.i Uma • mal ve mütekait -™derden Celilettin. 

Bartında vmalmuflardır :!:e; .:_~Bert.:.!:= . ea m1ana intih.&e tMdik ..... it-

At t .. k Gıı"nu" ıL_ L R .. ı fen clölr--~- lanaııatm'. Mact.a Bertıw .._.bu .... ı_ır_. ----------a Ur 0.,. (ö-1) - vars k •~ .emzı ı~ .•ya . W:-- .,,wp n11 lbrm..,aalmd• iade oftnıılt t t. ımaa da avukat Bahir bulunmUflur. Her r-
) Bart (Özel) - Bertiada Atattlrk iki 1191 •-'""' W-.,._ ele- ııtmek .....,.,, Nuifeyı de JUIM a- l'lıımektedir. M•W.ıae .. Ma*• a...w ki tamf ta mildafaalaruu Japmıtlardu. JCa:. 

'm.:;_ .. m lak t&enle kutha)aDch. Sa· reli charmda Jmkucldr ,6zilnden (e.. larak düjüade bulunan Ömer. Meb- namına.,,.._ M-. w il». ;aa •· ru ._... sUne lmakalautm. 
'-~ ~·~"~-~~~ ~ve~~~~~~~------~----------------
~-~ lıaynldarla daaatıhmt '" a Onyeııin ayılı ailelerinden birine ~ ~· Seylan denooi civm ~ um.en talebesi şerefine müsamere ınueeee~ blı lam•fb. Gece Remzi i1mincle bir a-ç wı diklen eanada Mutafa bualara ~tıf-
~vullar çaJmmıya Orta 'Obı taJebe1e- :::::. . . eefillije ve biraz da lriil- mif, elinde tabanca ile Remziyi tehdit 
~.t 20 Y~ d~, • fen ala11t ...,. ~lfl diifı«Jı. 0.Jle(le ~ ederek tekrar Nazifeyi kendisine ter-
11Din ~ ~ pçmit ve ., -.,lmilen Nazife imniıacle bir ketme9ini eöylemiftir. Remzinin cevap 
tar aöy~yerek Gncle clararak: cY .. = c16flp blbmaia ve nihayet vermeain.i beklemedea de iki el ate, e-
Halkevı .,._.an Cumhuriyet -ia t.ı' ..... Ha- derek yere yuvarLun.,tır. Nazife doa
taaın Ata~k, Yapaın .-clb ...... ~bir~..- Remzinin iJi bir tu Remzinin Mndeliyerek yere düttÜ· 
~ Partial, y.,_.mnı 1-.dlr. a..- ... rllı olan MUltafa RemziJi met· ;ünü görünce vurulduğunu anlamıt ve 
lariyle tezahOıat r:;: ~ ....... cot- .m.;P hirlilde U,&erillde ~k ağlayarak üzerine bpanmıf. Mustafa 
dan eonra alay, '7ı:= ealonunda rab clü;üne daftt ebniJtiı· ft..m ev- bu eınada iki el daha atef ederek Na
aun bir .. ~ ... unda otu- olan ............... WU.le zifeyi de aöie(inden alır ıurette )'Bl'a· 

aitmiftir. Koca amema d ~et~ el,le- lamıftır. Remzi aldıiı yaranm tesiriyle 
racak yer kelm•m;:: ... martb'le .... ha •wte iaıbet kendi talmı· derhal ölmüf, suçlu da bçmıftır. Nazi. 

Burada tirene. sak ....... Maıte'n•--: -.. 8WiDe fe alır yarah oldala u1de Terdiii ifa-
lanmı.t. iki eeele obND .-rt ~ ... eAW ftJR im dede kendilerini Mu.tafanm .,mdutu-
2el olmuttm.uiJfe. O.dujeri prı.P na olma;;-· kadar hep bir- nu eöyleınif ve bir kaç dakika eonra 

Bundan eoaıa. ~ Halda T~ D•&a'9-! }: h" -.,et da ölmütttlr. 
okulu ~· 1 fi .... ..... .. fs ... ıs "' Suçlu Sa lan Jmıdarmalan tarafın 
ile Ortaobl ......,........_ Lı -. R..a kın._,. din ek iılleJince y • . • • Memleketimizde mieafir bulu'*' doet Rumen Onıvenıte ta1ebeJerı ,_.. 
<>.nan, Mauur w Mehmllıt..,...... . dan .yab~lf. ve yapı~.ilk iaticva~ fine dün aut lU de Şehir Tiyatımunda büyük bir müaamere verilmJttir. 
dan Atatürk ı..lrkında bndi ,.m.k· MUltafa. .. - Nui"1I ilana ta cınayeti Nazi&:,i eevdigı ve Remzı·1Mibm1erer• Wildil ma1f17la blı,ı.nmıt bir Sok mı11t havalar çallDDUf ~ 
laa türler ....... Anbra .... - Sen. lr de:" _ıa.bndaj. için iflediiini itiraf et- millt o~ opanııiDftlr .. 
Orta obl blo he,.el ........... • ...... d • • ... teklifi karfaında lftittir. R•mi•iz •iufirleri .,. .milli eyua)ar 0,_,.. bir ~ a&teri.Jw 

. Camh""'91 \ılmhm--~ı:•·:·:•:·:·~~-----;;::;;;;trii;:ih::::=R~M;:;1rı~=-=--:--:-~~----rım:-:z~J:::::::-.::::;:::tK;~· ;:nı F~.J. ....-... AtatOrk = Pmar 01• Hm11 B. Dlvor Ki 
lnanzumeel obam ... Orta ....... 
Muhtere11a ~ Wr .._... inıd 
ec:liL:liktM 8C>lll9t (An.Wu) .-w 
.mt prla ok......U iki ...... .,. 

Jemniftir. u ...... .. 
Marmaril - ••• c:iler ~ 

lamak - -- ....,.,. ...,..... -ay lardar Bunıda alta makine ile Jark 
-· 15 .. ..,.... ...... lraacava ve .unger • kilo e6nger 
Geçen yıl eekiz dokuz bin . . !-'- • 
iltihc·I edilmif ve ~ !~etı 
t.Mafuıclan l&bD aleu••fb'· Bu yiiıden 
Marmarice ..... bia lira bdar para 

ginniftir. 

Din .u 6,JO da Kanık~de mhaf Mır 
h'cfise olinat. fazla un ylkletinait .. a • 
rabanm beniri tnrcleHire dltiP ........ 
tur. 

8a -ba ~rq imkeleaine i>qla 
48J1 -rala ullbadu Sürücüai Bekır • 

yuk'4!..mtt • ha1van bu aiır yüke ciayua • 
mamlftlr. 

Olu beygir belediye memurlan tan • 
fendan kaldmlmıt. yü\ bir batb anlta,. 
yüklenmit. Bekar hakkında da 

bailaimi•lbt· 



6 Sayfa 

Pariste tüyler ürpertici bir facia 

Kocasına kızan bir· anne 
evladların öldürebilir mi? 

Genç bir kadın iki çocuğunu zehirlemek 
tevkif olundu, bütün Parisin alaka ile 

ettiği tahkikat devam ediyor 

su çile 
takip 

Pariste beş ya -
11nda bir kız çocuğu 
birdenbire ölmüş, 

kmıdisini mua>iene 
eden doktorlar, kar. 

deşinin de ayni za -

manda hastalandı -
ğmı öğrenerek vak' -
ayı şüpheli görmÜ§ • 

ler, çocuğun defnine 
ruhsat vermemiııler • 
dir. Bu ufak hadise 

bilahare dayanıl -
maz bir faciaya in

kılab etmek istida -

d ı n ı göstermiştir. 

Hadiseyi daha iyi 

izah etmek için me· 

ıelenin ilk safhaları

nı anlatmak lazım -
dır. Çocukların ba

baları M. Normand Ana, baba ve çocuklan 

bugün henüz 33 yaşında bir adamdır. 

Gene olmasına rağmen roman denilecek 

heyecanlı ve karı~ık bir hayat geçirmiştir. 
Bunu şöylece anlatmak mümkündür: 
M. Normand 22 yaıında iken, müa -

temlekelerde iş gören ticaret müesseseleri
nin birinde bir vazife alarak Afrika ya gi
diyor. Kısa zamanda gösterdiği"'cevvali • 
yetle nazarı dikkati celbederek ufak bir 
ıervet sahibi olmaia muvaffak olduiu gi. 
bi, bir de yerli kadınla evleniyor. Bir ıe· 
ne sonra karuıile henüz doğan çocuğu Ö· 

lüyorlar, bedbaht baba gene yaşında tek 
başına kalıyor. Müstemlekelerin havası da 
kendisine yaramadığı için kalkıp Parise 

dönüyor. 
Pariste ikinci karısı olan Madam Nor

mand ile tanışıyor. Madam Nomıand o ıı· 
ralarda moda mağazalarının birinde ça -

lışıyor. Normand ile evlenmek te pek iste
miyor. Gene ve ııüzel olduğu için talihleri 
çok. Nazlanıyor. Normand kızın üzerine 
düşüyor ve nihayet rızasını alarak evlen

roeie muvaffak oluyor. 
Fakat bu izdivaç on sene dayanıyor. 

Karı koca on ıene ıonra geçimııizlik yü • 
zünden birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu bo
zulmuı izdivacın iki mahsulü vardır. Ço~ 
cuklar babalarına bırakılıyor ve M.Nor -
mand da onlan Crignon pansiyonuna ve

riyor. 
Madam Normand çocuklarını görmek 

için birçok defalar eski kocasına mracaat 
ediyorsa da, baba buna muvafakat etmi
yor. Kadın nihayet mahkemeye müracaat 

ediyor ve evlatlarını görmek için bak ka
zanarak bulundukları pansiyonun adresini 

8ğreniyor. 

Anne, çccuklarınm adresini öğrendik. -
ten sonra oturup kocasına bir mektub ya

zıyor. Evlatlarını sevdiğini, onlardan vaz 
aeçemiyeceğini, öyle acıklı bir lisanla izah 
ediyor ki, nihayet, Normandın annesi ve 
kız kardeıinin ısrarile, anneye çocuklarını 
görmek müsaadesi veriliyor. 

Anne de paskalya tatilinden istifade e. 
derek nisanın 1 2 sinde çocuklarını ziya -
ret ediyor. Bir iki saat onlarla beraber ka
lıp meşgul oluyor ve nihayet gözyaşlarını 
silerek yanlarından ayrılıyor. 

Fakat Madam Normandın yanlarından 

ayrılmasından iki saat sonra, Andre ve 
Christiane birdenbire hastalanıyor, deh • 
şetli sancılar içinde kıvranmıya baılıyor -
lar. Pansiyonun müdiresi çocuklann hasta· 
lığile haşa çıkamıyacağını anlayınca yav
ruları derhal babalarının yanına gönderi
yor. Christiane babaıırlın kucağında ıon 

nefesini veriyor. 

Hadise iıte budur. 

İşe vazıyed eden müstantik derhal tah
kikata başlıyor. Madam Nomıandın ça • 

hştığını söylediği adreste kimse bulunamı
yor. Çocuklara hediye olarak getirdiği şe
kerlerden yiyen diier çocuklarda hiçbir 
zehirlenme arazı görillmUyor. Bununla be
re.her ora.la bulunanlar Christianenin an
nesine karıı ıoiuk' durduğu, anne diyece • 
ğine (bonjur madam) dediğini, kadının • bundan fevkalade milteessir olduğunu söy-

lüyorlar. 

Meselenin son safhaıı budur. Kadının 
çocukları zehirlem$k istediği tahmin edil· 
mektedir. Küçük Christiane üzerinde fethi 

meyit yapılacakhr. 

CÖNÜL 'İSLERi 
Kocasına 
Yüz Vermigen 
Kadın 

c< 11 senelik evliyim. 3 çocuğum var. 
On bir sene içinde karımın bana bir 
gün tatlı yüz gösterdiğini bilmiyorum. 
Beni tahkir etmek için fırsat kollar. 

Ben, tabiatım icabı küsülü duramam. 
Fakat o bir defa gücendi mi haftalarca 
suratından ıeçilmez. Kendi.sini çok 
sevdiğim için bu hallerine şimdiye ka
dar tahammül ettim. Fakat artık sah • 
nm tükendi, tahammül edemiyorum. 
Evine bağlı bir adamım. İşimden evi
me, evimden işime gidiyorum. Kanmı 
ela ihmal etmemeğe çalışının. Fakat o
nun bu halini bir türlü anlayamıyorum. 
Onun bu sinirli, hırçın ve kavgacı hali 
beni hayatımdan bezdirdi, fakat ço • 
cuklarımı düşündükçe sabretmekten 
başka çare bulamıyorum. 

Ankara C. S. S. 
Kuınızın bu hali bir kaç suretle izah 

~dilebilir: 

Bazı insanlar vardll' ki tabiatları hır
çın ve 

0

kırıcıdır. Bunlar biç bir feyden 
memnun olmazlar. En sevdiklerini ara
da sırada kırıp ailabnaktan zevkalır -
lar. Sizin karınız da bunlardan biri ola

bilir. 

Y alıut bu kadın sizi sevmiyor. Si-
zinle yafamaktan hoılanmıyor. Fakat 
evlenmiı bulunduğu için aynlamıyor 

da.. Hayatından memnun olmayıımı 

bu kabil hadiselerle izhar ediyor. 
Hangisi olursa olsun kadını ıslaha 

kalkmak minasızdır. Sizin yapabileceği
niz yeıane ıey ona kartı likayıt kal

makt hırçınlıklarına ehemmiyet verme
mektir. O sizin likaydinizi görünce bi· 
raz daha ıize ıokulınaia ve yakmlaı
mağa çalııır. 

* 
lzmitte M. R. O.: 
Çok erkenden aık maceralarına bat· 

lamışsınız. Henüz mektep çocuğu sa
ydırııınız. Yatınız ne sevgiye, ne de 
evlenmeğe müsait. Bu yaıtan erkekler• 
le düıüp kaJkmaia alıımayınız. 

TEYZE 

SON POSTA 

Gazetecileri hor 
görmek isteyen bir 

eski gazeteci (!) 

Niun 19 

Naci Sadullahtan Necmettin , 
Sahire açık mektup 

Güzellik kraliçesi intihap
1 

etmek merakı Siyama'. 
kadar yayıldı 

Bay Necmeddin Sahir; Üsküdar 
tramvay şirketinin dünkü toplantısı i
çin lstanbuldan ta Bağlarbasına kadar u 

zanmayı boş bir zahmet sa~mıyan ga

fil gazeteciler arasında ben de vardım. 
Klfki gelmeseymişim. Çünkü di;,1 

kü görüşlerimdir ki beni sana, pek ho

şuna gitmiyecek olan bu hitapta bu -
lunmaya mecbur ediyor. 

Ben seni eski bir meslekdaş diye ta
nıyorum. ve gazeteciliğe nisbeten <<fk
bah> saydığın bir mevkie ulaşmakla, 
eski meslekdaşlarını hor görmek hak

kını vehmetmiyeceğini sanırdım. 

Siyamlılar y~n~ seçtikleri kraliçenin dünya kraliçesi 
yapılmasını ıstıyor, buna layık olduğunu söyJüyorJari 
Güzellik kraliçesi soçmek modası ya -

vaş yavaş, dünyanın her tarafına yayılı -
yor ve her memleket bir müddet için bu 
modaya uymak hevesini duyuyor. 

Bu kafileye en son katılan memleketle
rin biri de Uzak Şarkta fillerile meşhur o
lan Siyamdır. 

Geçenlerde birkaç bin Siyamh, devlet 
merkezi olan Bangokta mabede benziyen 
bir salonda toplanmışlar, güzellik müsa • 

.bakasına iştirak eden kızları seyretmisler 
ve hakemlerin bu kızlar içinden hangisini 
kraliçe olarak seçeceğini merakla belde- ~ 
mişlerdir. 

Fakat dünkü hareketin, bu zannımı 
müzeyyen bir tekzibe uğrattı. 

Çünkü dün onlara: Müsabaka sabahtan akşama kadar de-

s• vam etmigtir. Memleketin her tarafından 
- ız, içeriye giremezsiniz. Fakat k k b gelerek müsabakaya i§tirak eden kızlar bir 

apıyı açı ırakırız. Müzakereyi dı- ~ayli yekun tutmuştur. 
tandan takip edersiniz! Nihayet hakemler kraliçelik tacını 

Diyişinden, gazetecileri, anahtar de- ,memleketin en güzel kızı saydıktan Va -

liklerine kulak uydurmağa alışkın bi~ .niye giydirmeğe karar vermişlerdir. He -
rer konak uşağı farzettiğin anla,ılıyor- püz 16 yaıında olan Vani bu sene yapıla· 
du. ,cak beynelmilel güzellik müsabakasında 

Acaba Üııküdar tramvay ~irketinin ,memleketini temsil edecektir. 
Verilen karar, müsabakaya iıtirak eden 

~ütün halk tarafından memnuniyetle kar
.§llandığı İçin hepsi de ayaia kalkarak ha
,kemlerin doiru hüküm verdiklerini ıöyle -
,miıler, gazeteler içinde de hükmü tenkid 
,eden olmamıştır. Siyam güzeJlik kraliçesi 

Gazeteler bilakis, kraliçeliğe seçilen Si. 
yamh gilzelin Beynelmilel müsabakada, , «Gözleri kara ve badem şeklindeJl~ 
dünya güzelliğine seçilmesi ihtimallerini de Zaten onun Siyamlı ve Uzak Şarklı oldu~ 
ileri sürmektedir. ,ğunu anlatan en mühim vasfı da budu~ 

Naci Sadullah Necmeddin Sabir 

muhterem hissedarlari gazetecilerle 

yanyana oturmayı zül mü saydılar? 
Yoksa ~irketin, efkan umumiyeye 

aksinden korkulan bazı hesabi suçlan 
mı vardı? 

Ben, bunların ikisine de inanma

mak istiyorum. Fakat bu isteğimi yeri

ne getirmek için de, şahsını mes'ul 

saymaktan ba~ka çare bulamıyorum. 

Eğer sen ,ahsen gazetecilerint Üskü

dar tramvay fİrketi hesapları hakkında 

Siyam gazetelerinin anlatışına göre Si- Yoksa kendisini plajlarda yanan İngili1' 
,yam güzelinin vasıflan şunlardır: Fransız, Amerikan kızlarından ayırd ede~ 

cek ba~ka birşey yoktur. Asıl Siyamlı kı~ 
lann yüzleri hareketsizdir. Hele mabed '! 

lerdeki rakkaselerin yüzü bir heykel gi ~ 
bidir. Siyam güzeli böyle değildir. Yü " 
zünde, Avrupa san·atkarlarının ve hey • 

keltraşlarımn güzel yüzlere verdikleri ~ 
sun ve cazibe vardır. Bu itibarla Siyan) 

güzeli, memleket güzellerinin en müteka " 
mil tipini temsil ediyor ve ileride büti.ln 

memleket güzellerinin alacakları ~ekli göf• 
teriyor. Bütün bu sebebler dolayısile Si • 
yam halkı, (Vani) nin dünya güzeli ola• 

rak ıeçilmesini beklemektedir.» 
bedbin bir lisan kullanmalarından 
korktuysan şaşarım. Yeni Fransız güzeli 

Çünkü aıazeteciler, Üsküdar tram- Fransada da Paris hariç diğer vilayetleJ. 
vaylarının, Evkafın ve belediyenin zi- arasında Niste yapılan güzellik müsabakd 

yanı bahasına dahi itlemesi lüzumunu d b ' t l1D a irinciliği Korıika kraliçesi Matmlı'!I 

hiç değilse senin kadar müdriktirler. niste ıeçilen Fransa aüze1i ::ıel Desanti kazanmıştır. 
Şimdi kendi kendime: -======-========,.,,..===="""""-===ıc:Cıı-=:-=:======::z=:::::a.;;.,============~ 

- O halde} Diye soruyorum. 7 OQ milyon kıymetinde bir hazine 
denizin dibine inmek tehlikesinde 

Ve cevabını bir türlü bulamıyorum. 
Sen, şirketin getirttiği iki yeni ara

banın resimlerini bastırmak için gaze

teci dostlarını aradığın zaman, onların 
sana gösterdikleri yer bir kapı arkası 
olmuyor sanırım. 

Yoksa. dünkü muameleyle, araba

larına binmeden düdüğünü çalan gaze

tecilere teşekkür borcunu mu ödemek 

istedin? 

Eğer bu sorguya fazla hırslannıfl 
mak istersen, gazetecilere süpürgele 

rin yanında yer verecek bir yabancının 
görebileceği karşılığı düşün. Ve şükret 
ki sen yabancı değilsin 1 

Naci Sadullah 

Çocuklara müsamere 
Çocuk Eıirıeme Kurumu f stanbul Mer

kezinden: 

eserlerini muhtevi sandı klar bir vapura yüklenirken 

Çinden Londradaki büyük sergide 1 Rampuranın derhal batacağı tahmin 41 
Çocuk Haftası münasebetiyle Çocuk h d im k 

Esirgeme Kurumu İstanbul Me-::kezi ve teş ir e i e üzere gönderilen 700 mil • dilmemekle beraber 700 milyonluk serıe· 
yon kıymetindeki eski eserler serginin ka- tin mahvolacağı endişesiJe Çinde, ve Co ' 

Anneler Birliği 26 nisan pazar günü Tak-
• • • •• • • w panması üzerine, tekrar Şanghaya müte - b ı-·tt k ı· d b"· ··k · ~,. sım bahçesının koşesındekı Daıcılık klü· . .. e u arı ımanın a uyu endışeler go 

b
.. d t l A d b 1 k 

16 
d b. veccıhen yola çıkarılmıştır. Bunları yuk • terı·lmektedı·r L" . . d l l hıf' un e saa ., e -~ama ve a ıt- . ıman reısı a ga arın 

k 
.. b. k .. . . liyen gemi İspanyanın cenubunda iken ko- w • •• , me uzere ır çocu musameresı tertıp et- · . . . mına ugrıyan gemıyi tahlisiye romorkor 

· · M'" d b. k ... 1 l pan şıddetlı hır fırtınaya dayanamıyarak, . . 1~ mıştır. usamere e ır ço eg ence er lerının kurtaramadığını görünce ora
0

• 

1 ı ak 
. .. Cebelüttank Boğazında kayalıkların üze- ' • 

ve numara ar yapı ac tır, musamereye bulunan Danimarkalı bir vapurun kapta 
ıehir bandosu da iıtirak. edecektir; çocuk· rine düşmüıtür. n k d 1 · k l · et' 

L
. d k d · d d ına, azaze e enn urtarı masını rıca 

larla beraber aileleri de bulunabilirler; her ıman an azaze e gemınin im a ına . . ,.t' 

d d h 
· · t t" d'l · 1 b gelen Rambler ve Rolincher tahlı"sı"yelerı" mıştır. Kaptan 6000 tonluk gemisile, 'i 

sene en a a ıyı er ıp e ı mış o an u . ·w · . • datl 
müsamereye çocukların ve ailelerinin işti- sabahlara kadar uğraştıkları halde serveti dıma gıttıgı halde, hıçbır şey yapaıoıı d"" .. .. 
raklerini çok rica ederiz. hamil olan Rampura gemisini yüzdürmeğe onmuştur. 

muvaffak olamamışlardır. Futınanın biraz hafiflemesi iiı.eriııei 

1 
23 Nisan 

Çocuk Haftasının batlangıcıdır. 1 

Fırtına bütün şiddetile devam ettiği i • 
.. çin, geminin içindeki kazazedeler bile, 
l başka vapura nakledilememiştir. 

· eıı 
korku ve heyecandan baygınlıklar geçıt 

yolcular güçlükle kurtarılmışlardır. J(ı)' ' 
metli eşyalar hala vapurdadır. 



Çalışan kadın 
mı çabuk 

Bence bütün k .. 
clınlar bil&iatiuıa bir 

ınealek 1ahibi olma -
lıdırlar, biz film yıl • 
dızlarının, azıcık ia • 

tirahate kavupbıl -
ınekliğimiz için yap· 

tıYımü fedakirbk • 

lan g
0

özönüne ıeti • 
riraeniz mcaleğimi -
%.İn nekadar yonıcu 
olduğunu derhal an· 
laraınız. 

Derler ki çalı -
tan kadın, ltadınlıiı 

unutur. Ve her tcYi 
ihmal eder. Ben bu 
fikre kat"iyyen itti • 
ralc etmem, bu belki 

eski zamanlar ıçın 

bir hakikat olabi • 
lirdi. Bugün iac bu 

•Öz hakikate ve ıe' • 
niyete uygun de • 
ğildir. 

Sabahtan akta • 
nıa kadar hatanızı 

kaşıyacak vakit bul· 

ınadan çalıpnak ka· 
dar zevkli bir fCY 

Yoktur. Hasretle bek· 
lediğiniz. bir istir• " llorul •İnema yıldızı Jan Gravford'un bir reaimde 
hat gününde. yapıp ilıi muhtelif poz.u 
başarmağa mecbur .. 
olduğunuz. bir takım eY itlerini de go~ • 

b . k ve inşirah ven 
mek insana ayn ır zev 

10~ . 
İstirahat pnünüz. tabii diier mcsaı 

k "'li yalnız sa· 
günleriniz ıibi çalıpra ıeçın r, 
hanın değitmesi sizi dinlendirir. 

M I• ben eminim ki çalıımasam, kı· 
ese• . 

d mahvolur giderim. Ben vazı· 
aa zaman a 

f 
. ~ 1 gı~ ndan dolayı hiç bir zaman 

cmın agır ı 

fikayct etmedim. Sabahın saat ~lı~sında 
kalkmak niçin korkunç olsun ve nıçın. g~
çirecei'miz cünün heyec:anlariyle ~a~_bımız 
ürpermesin, ölümü hiç bir zaman duıunme· 
dim ve ölümden hiç bir zaman korkma· 

dım. Yataktan kalkar kalkmaz on beş ~a: 
kika kadar jimnastik yapmazsam kendımı 
0 gün rahatsız hissederim. 

Ev Kadını 
Bir çok memleketlerde, Eihaden ~af· 

ita sahalarda çalıtan her •nıf kadın uze· 
rinde tetkikatta bulundum. Hiç bir meslek 
eahibi olmayan kadınlar daima hayretimi 
ınucip oldu. Evinde oturup ta ev işleriyle 
ınqgul olan kadınlann daima genç yaşta 
ihtiyarladıklannı hayretle gCSrdüm. Yaşları 
otuza girer arirmez derhal fişmanlıyorlar, 
•hnlannda kıntıklıklar peyda oluyor. Ya· 
naldan derhal pörsüyor ve sarkmağa baı· 
Lyor. Halbuki çalıpn kadınlarda bu araz 
ıözükmcz. Demek oluyor ki ebedi genç 
kalmanın nm çalıımalttadır. Çalı~n ka· 
dınlar, yqlariyfe mütenalİP bir ıekil~.e 
değişirler. ve yaılandıkça yaılarından ku· 
rük g" .. ·· le Holivutta on seneden be-" orunur r, ·~· 
ri gördüğüm artistler, hepıi bu söyledıgım 
tipte kadınlardır. 

Çocuk Meıele.i 
Şimdi de biraz çocuk meselesine temas 

etrnek lazım seliyor. 
K . h h r safhasından 
anaatımce. ayatın e 

İatifadc etmek ieteyen kadınlar çocuk clo· 
İurnıalıdırlar. filmlerde çalıpn artistlerin 
Ç0cuklan olmaması lizımceldiği hakkın· 
da)ti mütalea tamamiyle yanllJlır. Bu rnü· 
taleayı h&.diHler cerbeder. Arkadaşları· 
inin bir çoklannın çocuklan vardır. Ve 

hepsi de me•ut annelerdir. 
Bir sinema artisti. herhangi diğer rnes• 

l~kte ça)ıpn bir kadın 11"bi evini ~evir~~i
lır. Ve hatt& daha ileri siderek dıyecegım 
ki mesleii kendisini, ev kadınlığına da ha· 
21rlar. FiJmlerde eve ait bir takım iıler gÖ· 

rülür. 
Sinema artiati için itini bitirdikten ıon· 

ra evine dönerek yuvaei,yle meftrUI olmak 
kadar zevkli bir fCY de tasavvur edıle· 
ıncz. 

lıleri KenJinis Göriinii~ 
Biz artistler miktar ib"bariyle çok para 

kazanırız. Fakat kazancımızın hemen yarı• 
aını vergilere veririz. fakir ailelerin kızları 
olduğumuz için etrafımızda bakılacak bir 
aürü fakir insanlar vardır. Çeşit çeşit mı· 
aafirler kal'fllamağa mecbur oluruz. 

Milyonlar kazanan adtadaşlanpuzın 
yıldızlan aöndüiü zaman büyük borçlar i· 

çinde ve sefalet çekerek idamei hayat et
tikleri çok görülmü tür. 

Arkadaşlarım, ekseriyetle masraflarını 
katiplerine gördürürler, onun için de ilci 
yakaları bir araya gelmez., ben de ilk za. 
manlar öyle yapıyoı'dum. Masrafla başa 
çıkamayacağımı anlayınca, idareyi elime 
aldıtn. Şimdi ayni işleri daha az masrafla 
gördüğüm gibi, bir miktar para da tasar

ruf edebiliyorum. 
Bana öyle "eliyor ki çalışmaz.sam ya

pamıyacağım. Çalışamıyacağım gün in· 
sanlık camiasından çekildiğim gün olacak-

tir. 

Mahkôm olanlar 
Kadıköy merkezinde vazife esna

sında memurlara hakaret etmekten 
suçlu Ahmet bir sene hapse ve :m lira 
ağır para cezasına mahkum olmuştur. * Üsküdarda Çukurta~ mahaUesinde 
oturan lsmail ayni mahallede oturan 
Mustafayı bıçakla tehdit ettiği için 6 
ay hapse mahkum edilmiıştı~ * 93:> senesi kanunuevvelınde Kum
kapıda Yuvanın kahvesinde tavla _oy· 

rJarken Sabriyi öldürmek kastıyle na , . w 

yaralayan Agobun mahKemesıne agır 
eczada devam edilmiş, neticede Agop 
7 ay 1 O gün hapse mahkum ~dilmi~tir. 
•Kıskançlık yüzünden karısı Rukıye

yi yaralamaktan suç]u I-lasanın muha· 
kemesine dün Sultanahmd ikinci sulh 

da bakılmı!':tır. Suçlu Hüseyin 17 
ceza T hk,. d'I 
1
. ~ para cezasına ma um e ı. 
ıra agır 

miştir. 

Şark şimendUferlerinde tenzilit 
Şark demiryo1ları ihraç ~~addeleri

mizden tütün navlununda y~zde -~O, 
yumurta navlununda yi\zde 30, dıgcr 
maddelerin navlunlarında da buna 
benzer mühim tenzilatlar yapacağını 
alakadarlara bildirmiştir. .. .. .. 

Şark demiryolları hareket muduru 
Antomari bu akşamki eksµresle Peşte· 
ye hareket edecek, orada topl.anacak 
olan demiryolları tarife komısyonu· 
nun toplantısmda hazır bulunacaktır. 

Antomari, bundan sonra Bc]grada 
gidecek ve orada da denıiıyollan idarc
sile temaslarda bulunacaktır. 

Prens Bibesko gitti 
Ev,elki gün şehrimize geltniş olan meş· 

hur Rumen tayyareci Prens Bibesko, dün 

saat 1 6, 30 da Y eşilköy tayyare meyda • 
nından kalkarak Bükreşe hareket etmiştir. 

Bibeskoy_,u Romanya konsoloshanesi er· 

kiinile, Hava kurumu erkanı ve birçok tay

yareci uğurlamışlardır. 

Denizyolları idaresi Mudanya ıeferleri 

tarif eıinde, bazı değişiklikler yaparak bun

lara, bir de tatil aünlerine mahsus ıeferler 
ilave etmeie karar vemıittir. 

1 mayıstan itibaren tatbik edilecek o -
lan bu tarifeye nazaran; Mudanyaya cu· 
marteai günleri aaat 14 tc bir vapur kal· 
kacaktır. 

Böylelikle, Bursaya gitmek istiyenler, 
işlerinden çıkar çıkmaz vapur bulmak fır· 
satını elde etmiş olacaklardır. 

Diier taraftan pazar günleri de ıaat 
8,30 da bir vapur Mudanyaya hereket e. 
decek ve akşam saat 18,30 da oradan ls-

\ 

tanbula dönecektir. 

Mudanya • Bursa timendiferinin tarife

lerini buna göre uydurması için allkadar· 

ların nezdinde teşebbüsatta bulunulmuş -

Florya plajı 
Pl~ı· • mevsiminin yakınlaşması dolayı • 

• 

___ s_o_n_vaziyet 
şiddetli 

çok müşkül 
Habeşleri yollan bozarlar, bu sırada 
yağmurlar da başlarsa ltalyan orduları 

mevkide kalabilirler 
( Son Postanın askeri muharriri yazıyor ) 

sile Floryadaki in~atın bir an evvel biti· 

rilmesi için büyük bir gayretle çalışılmak· 

tadır. Geçen sene yapılamıyan ve ikmal 

edilemiyen banyo kabineleri muntazam bir 

ıeldlde betondan yapılmaktadır. Plaja a· 

id bütün imar iıleri plaj mevsimi başlan· 
gıcına kadar tamamen bitirilecektir. Cenuptaki ltalyan ordularının hedefi: Harrar telıri 

B 1 
Dün gece gelen haberlerin b' kı O d · d · 1 e ediye Fen lıleri müdürü Hüsnü iki . . ır ımı ia en cepheaın ekı taarruz ara aelin-

gündenberi Floryaya giderek yapılan in • D~ssı~w~ı~ ltalyanlar tarafından naaıl i11al ce: (Somali) de İtalyan ordusunu hcde-
edıldııını anlatmakta ve motörlü Jtalyan lin k t" -t- k . 'k s· faatı tetkik etmektedir. , . .. . c en u ırme go urece ııtı amet ı • 

-·-·· '--"-·- ~ıt alar~nın lAdısababa uzerıne ilerlemek damo (lıöller) mıntakasıdır. Lildn anla• 
uzere azır anmakta olduklarını bildir • ıılıyor lr.i bu cephede de • · d 'k' b' 

~ KJJ,
,, ' k d" o·w b' k 1 ıım 1 ı gı 1 • 

~ 
r eli, me le ır. ıger ır ısım habet"ler de m· motörlü akınlar y v • b w f . apmagı, nıs eten agır a• 

paratorun Mılletler Cemiyetine yeni bir kat emniyetlı' 1 k ·ı 1 w h o ara ı er emege tercı ey• 
protesto 1ıönderdiiinden, öldüğü hakkın • lemektedirl D h k · A • lAh . . . er. a a ço sıyası mu a aza• 

Günlük esvapların 
süsleri 

Yeni elbise ıüalerinden bir nümune: 
sarı metalden bukl 

dakı pyıalardan ve saıreden bahsetmek - larda d v b 'h 1-1 
• ·v • n ogan u tercı e nazaran anar 

tedırler. Dıger hır telgraf ise Ogaden cep· · "k 
1 

ıııtı ametine teveccüh etmeleri ise tabıidir. 
hdindeki talyan taarruzunun uğradığı Çünkü motörlü birliklerin harekatına bu 
müşkülatı anlatmaktadır. Bunlar içinde bi
zi alakadar eden Adisababa üzerine ya _ 
pılacak hareketle Ôgaden cephesindeki J. 
talyan taarruzudur. 16 nisan tarihli yazı· 
mızla bu iki noktanın birincisine temas et

mio ve baz.ı mülahazalar serdeylemiştik. 

Bu yazımızın intipnndan 2• saat ıonna 
Adisababadan ıelen haberlerde yolların 

tahribi ıuretile birkaç hafta uman kaza
nılabileceği hueu11unda oradaki askeri mü
tehassısların da bazı fikirler dermeyan et• 
miş olduklarını gördük. Hele bu tahribat 
bir tarafı sarp ve dik kayalık, diğer tarafı 
derin uçurum olan yol dönemeçlerinde ya
pılır ve ltalyan kıt" alarının kolayca nüfuz 
edemiyecekleri dağlık kısımlara yerleşti • 

mıntaka daha ziyade müsaid olduğu gibi 
Harrar gibi ehemmiyetli bir mıntakayı iş. 

gal etmek ııuretile ıiyaııi ve manevi bir te• 
sir husule getirmek te bilhassa düşünulmüı 

olabilir. Bundan başka ve daha miıhim o• 

larak İngiliz Somalisinin i kdesi olnn Ber• 
beradan (Harrar) a selen ıoıeyi ele ge· 
çirmek arzusu da bu teıebbuste muhim bir 
rol oynamaktadır. Çünkü ltalyanlar, l>u 

şose vaıııtasile lngilizler tarafından Habeı
lere silah, cepane ve saire gönderıldiğini 

ötedenberi ileri sürmekte idiler. 

Şık esvab sadeliğile güzel olandır. Bu rilecek dağ toplarile de bu tahrip olunan 
sade güzelliii hazan, hakiki bir mücevher yol kısımları ateo altında bulundurulabi • 

Gelen haberler cenub cephesindeki 1 • 
talyan motörlü akınının henüz inlcitafa baı• 
lamadığını göstermektedirler. Hakikatte 

de buradaki teşebbüsün daha esaslı aııke• 
ri mukavemetlere maruz kalması İcab et. 
mektedir. Harrarın ltalyanlar eline geçti• 
ği hakkındaki haberler ise mevaimııizdir. yapamaz da bugünün esvabının bir nevi 

mücevheri sayılan bir aentür buklu, bir 
klip, birkaç düime yapar. Bunlar bu ba

lirse 16 nisan tarihli yazımızdaki müla • 
hazalanmızın tahakkuk etmesine büyük 
mikyasta ihtimal vardır. Ancak herşey bu 
husustaki icraatın vakit ve zamanile ve iyi 

C. D. 

har çok modadır. 
Yalnız bunlann seçiminde fazla itinalı bir tekilde yapılmasına bağlıdır. 

Her nekadar halyan tayyarelerinin dai· 

Memnu mmtakada resim 
çeken doktor olunuz. Kumaıla bukllerin, klipin, düğme· 

lerin renklerinde bir ahenk, bir uygunluk 

arayınız. 

Bunlar, ıiyah bir öileden aonra elbisesi 
için, sarı metalden veya canlı bir renk ke-

Yeni elbise aüalerinden bir nümune: 

Sarı metalden yapıbnıt ltukl 
ve dütmelcri 

mikten. Bir emprime için, çiçeklerinden 
birinin renginden olursa çok ıık olur. 

Cins mescleai de mühimdir. Eevabınızın 
Üstüne adi tenekeleri, cam düğmeleri koy

mayın. 

Az konacağı ıçin iyi cinsten olması bü

yük bir masrafı mucib olmaz. Bunlar de
mode olmadığı müddetçe başka bir clbi
aeye, veya bir sentüre konabilir. 

Bunlar eııvabmızın kıymetini 

hem ıizin zevkinizi anlatır. 
arttırır, 

M. F. 

larda mevzi alacak Habeş topçusunu a • 
rayıp bulmağa uğraşacakları; gerek tay· 

yare bombalarile gerekse ltalyan topçusu 

tarafından bu Habeş toplarının tahribine 

çalıoılacaiı ıüphesizse de bu ıırada kafi 
derecede zaman kazanılması imkansız de· 
ğildir. Bu tahribat ve atco himayeııi müte• 
addid yerlerde yapılacak olursa Jtalyan 
ordusunun Dessie cenubunda takılıp kal

ması ihtimali vardır. Fakat, dediğimiz gi. 

bi, herşey icra kabiliyetine ve eldeki ve· 

sa itten azami istifade edebilmeğe bağ -
lıdır. Bu sırada yağmurlar bastınrsa yolla

n kafi derecede tamir ve ıslaha vakit bul
madan uzun bir aıçrama yapmış olan ltal

yan ordusunun çok uzayan muvasala yol
lan [birçok defalar izah ettiğimiz] her 
türlü tehlikelere maruz lcalabilir. 

Bulgaristandan lstanbuln gelirken 
Çatalcada memnu: mıntakadn resim 
çekmekten suçlu Çekoslovakya tebaa• 
sından Avusturyalı doktor Rişar A· 
lünjer'in duruşması Sultanahmet bi· 
rinci sulh cezada yapılmıştır. 

Viyanalı doktor trenin Çatalca is
tasyonunda durduğu bir sırada kar'İ 
ağaçların üzerinde gördüğü iki leyle· 
ğin resmini çektiğini ve koric!Nda ası
lı resim çekmek yasaktır ledmsını gör
mediğini söylemiştir. 

Neticede doktorun serbest bırakıl-
masına ve evrakın rnüddr;umumiliğe 
sevkedilmesine karar verilmi~tir. Eğet 
doktor dava edilirse muhakemeye mev. 
kuf olarak devam edilecektir. 

--=============================== 

' Hayatta G6rd0klerimiz 
lstanbulun eski büyük ailelerinden 

birinin kızı, bir bar çapkınını ılviyor. 

Evlenmeii kararlaştınyorlar. Fakat pa· 

ralan yok. Küçükbey, çalıftJlanın ne ol

duğunu bilenlerden deiil. Ne yapsın • 

lar?. 

Paıayı gene kız bulacak, Avrupaya 

gidip küçük bir sayfiyede evlenecekler. 

Gene kız annesinin bütün mücev • 

herlerini çalıyor, satıyor. Parayı da sev• 

giliııine veriyor. Tabii bütl1n bir ömrü· 

nü ellerine bırakacağı bir adamdan pa. 

Bir aşk komedisi 
rasını csirgiyecek değil ya.. Hazırlana• 

yorlar. O hafta vapura binecekler. Fa· 
kat sevgilisinin maııalına inanan geno 
kız hiç düşünmeden babasının e\linden 
ayrılırken, güzel se\lgili de birkaç a • 

attenberi bir Avrupa vapurile İstanbul 
sularından ayrılmakta, 

Gene kız. hulyalarile beraber kaybet• 

tiği mücevherleri annesine haber veri

yor. Mahkemeye gelmişler annesi ça • 
lınan mücevherlerini, gene kız kaçan 

sevgilisini arıyor. 
Muazzez Failr 
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~ Ki'Mi.'N. 41 ...,.':- Bu Akşa.mki Program 
................... liiiii .... iiii........ ISTANBUL 

•· Tarıni tetrika ,, !\o. 20 YAZAN: KADiRCAN Kaflı 12,30: Muhtelif plak neşriyatı ve halk 

V d k G • T k B v D musikisi. 18: Dans musikisi «plak». 19: Son Postanın Tefrikası: 
ene İ effiİSl e aşına e OS• Haberler. 19,15: Orkestra musikisi «plak» Ali beybaba onları süzerek yarı "a· 

U
•• d 20: Halk musikisi «Sivaslı Veysel ve İb- k 'dd"' dog"' ru Türk Filosunun stüne Geliyor u rahim tarafından ıı . 20,30: Sttidyo orkes· a, yr~cı l l: d . b k 

1 21 E · ·· ·· H lk · ·· t · kolu - un ar a nest, uraya ıne tep tra arı. : mınonu a evı goa erıı:ı . ~ be 

NiMn 

21 Yazan: 0Bman C emcıl 
Yaşlı kadın: 

- Damadının da papuçları darn• 
atıldı, senin de! 

- Neden} d 21 45 . s h b ı mı açacagız ? İki taraf arasında sert bir yarı§ hilinden yukarıya doğru yoluna e- • · on a er er. 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının - Bunlar senin mübarek elini Öp- - Nedeni var mı, (Hasanı göstere" 

başlamıştı. vam eden Türk donanması önünde gazetelere mahsuı havadis servisi verile- miye geldiler, haydi bak.ahın öpün e- rek) bak, kız kendisine yeni yavukhı 
Öğleden sonra olduğu zaman Türk hiç bir dütman gemisi göremiyordu. cek.tir. fendi amcanızın elini ı buldu ı 
kalitelerile V enedik gemileri ara- lıkodranm iskelesi olan Üigün BERLİN Üçü de ayrı ayn adamın elini öptü- - İyi ya, işte, şimdi bir yeni yavu~ 
sında çok bir aralık kalmamııtı. Fa- kalesi sıkı bir top ateıi altında ezi- 20: Şarkılar; 20,00: Aktüalite; 21: As- ler; birer yer iskemlesine iliştiler. lu da sen kendine bulur; siz ana kd 
kat kaliteler onlara sokulmuyorlar, liyordu. Yıkılan kaleler ve mazgal- keri bando; 22: Haru Bund dans orkes· Babacan adam, biraz ötede yüzü- bir taarfa çekilirsiniz; biz de damatla 
bordalarının top menzili geriıinden lar Türk askerleri tarahndan ele ge- trası; 23: Haberler; 23.30 Dans ve hafif nün terlerini havluya kurulamakta birlikte başımızın çaresine bakarız( 
geçerek önlerini kesiyorlardı. Her çiriliyordu. Önce bu kale daha son- musiki; 1 : Dans plakları. olan iriyarı kadına çıkışır gibi oldu: Kadın kocasının yanaklarını okft 
Venedik galiıinin üzerine üçü dör- ra da birbirinin ardınadn Bar, Şin- VARŞOV A - Şunları ayırayım, geliyorum de- yarak: 
dü birden ıaldırıyor: gin kaleleri zaptedildi Donanma 1 7· 45 : Konser; 19 .4S: Radyo kpeiymeasin, din, buradan bir fırlayış fırladm, son· - Yağma yok benim pinpon koca" 

muhtelif; 2 1 : Orkestra birliğile d · · h t O k d - - k b' f d"o• - İskele abordadan!... Kataro kaleıini kuf!ltmak üzere ay· r'\ a ışı amma uzattm a a ar vu- cıgım, yagma yo , sen ır tara a, u 
_ Provaya al!... ' ni adı taııyan körfezin ağzına gel- ~~~;;~t~~kıl:u~~e~!~rü!!~t=le:or:~yım: r~a karşı ya elin heriflerinin bir taraf- ya bir tarafa ... Senin üzerine ben bar 
-Toplar! •• Hep birden, at .... eı!. mitti. Ali ve Pertev Paıalar Uluç Ali ları kırılsa idil ka gül kuklar mıyım hiç) 

BUDAPEŞTE Kadın karşılık vermeden kızı atıldı: - Canım çocukların yanında bu ~ 
- Sancaia!. .. K.ancalan hazırla! P-..11 yanındaki allmlf iki kadirga ile 18: Caz: 19.30; Salon orkestrası; -Dua et ki sen Ali babacığım, ben kırdıyı bırakın artık da ı.a ... ka şey kO' 

il ·ı ..ı_L_ ilerilere ıo··n..ı __ ..J!ı__ 20.30: Radyo piyesi: 22: HabOl'ler; 22.30 '-"'ff 
erı. · ·· ııaua QCl'WICI". geç kalmışım, curcunaya ben yetİfC· nuf8lım 1 
Diye baiıran ıeıler duyuluyordu. Ali ve Pertev Paplar Kataroyu Orkestra; 24: Çingene musikisi. memtşım... Genç kadın- ( Hasanla 

Galilerin kocaman topları sürlü- kupttılar. Uluç Ali Pata bitaraf bir BOKREŞ Adam yalandan suratını buru•tura· saçlarını okfıyarak) o r~uklar yabaıl* 
dal l• 1 T'' ki · 11.15: Senfonik konser: 13.55: Orkes· Y lr'-yor dü•man gemilerinin bor a- ıman o an ve ur ere vergı veren rak: cı deg-il ki onlar benim dünya ve ah~ 

' :s k il 'd b' tra; 18: Rumen musikisi; 19.20: Orke&· 
rında büyük' ve beyaz duman küme- Raaüzaya yaklaıır en • erı en ır ) - Sen de yetı' -en herifleri sonra karde•lerim ! tra; 2 1 : Tiyatro ( 18 7 5 metrolu posta ; • y- Y 

(eri görülüyordu. Bunlara karıılık Venedik gemisi a-elmekte olduğu ha- Bükre' saati; 2 t .15: Hendel musikisi; buradan sedye ile evlerine götürmek Yaşlı kadın - (Ayni şeyi yaparak) 
Türk gemilerinin prova toplarından her verildi. 22.45: Radyo orkestrast. lazımdıl benim de evlatlarımı 
çıkan dumanlar daha azdı. Fakat Venedik a-emiai tek baıına ve doı- VİYANA lriyan kadın: Ali beybaba -AJlah bağıflaeın Al-
atımalrı çok, menzilleri uzun ve nİ· doğru Türk filosunun üstüne geli- 18.45: Hafif musiki: 20: Haberler; - Aman yorulmu,um, kollarım lah bağıtlasın: zaten biz de çoluk çO' 
f&JlCılıklan üstündü. Zaten onlar bu yordu. 20.25: Şiir: 20.30: Tiyatro; 23: Haber· bitmişi cuk nanay( 
karıılıklı top düelloıunu uzatma- - Ne oluyor buna?... Şaıırmıt ler: 23.20: Cazbant. Deyip kocasının yanına çöktü, Me- Yaşlı kadın - işte onun için biz dl 
dan hemen dütmana sokuldular. mı? Yoksa bir it mi var?... 20 Nisan Pazartesi seleyi ~ından sonuna kadar birer bi- her gün böyle alemin çoluğunu çocd' 

D K d . · w İSTANBUL rer kocasına anlattı. Kadın kopuklara g-unu seviyoruz yal (çocukların tekt şimdi her Venedik galiıiııin etra- - aha iyi ya... en ııı .ayagı-
t 7: inkılap dersi, Üniversiteden nakil. indirdiği dehşetli sopaların indiriş tarz- rar saçlarını okşıyarak) haydi bak• 

fını iki veya üç Türk gemisi aarıyor· mıza geiyor. Esat Bozk.urt tarafından; 18: Vokal mu· larını ellerile, kollarile kocasına tarif yım, bebek yavrularım, bebek yavrıt 
du. Kancaları atan leventler genİf - Bırakın gelsin!. siki (PJak): 19: Haberler; 19.15 Muh- ederken göğsü, bağrı açık babacan bir larım! 
ağızlı kılıçlarını ıallıyarak düıman Venedik gemisi yaklaşıyordu. U- telif plaklar: 19.30: Çocuk 1:-'irg:me yandan keyifli keyifli nargilesini çe- Ali beybaba bu sefer tıpkı orta o 
g emisinin gu"vertesine fırlıyorlar, luç Ali Paşanın muhteıem gemısı Kurumu namına konferans; 20 Çıft vıyo· k' . . b' d d d k' k ki 'b' I d ;!ıf 

(Muh. . S dk M C .1) ·ıştırıyor; ır yan an a: yun a ı avu u gı ı ya an an ayae· 
ortalıg'"' ı biribirlerine karııtırıyor- de ona doğru hızını arttırmıftL lonsel: ıttın a ı ve esut emı . O hı Oo h 1 O h ! H k Ik f . . ha . k 

P. d L k. 20 30 S ··d k - oo ... o .. oo .. ay a ıp esını şına geçırere : 
F k t 'k' ta f hır' ı"bı'rı'ne dog'"'ru ıyano a eşens ı; . : tu yo or es· . . d lardı. a a ı ı ra m 1 21 30 5 h b 1 ellerin varolsun, hay bıleklerın nur an - Yahu, bana müsaade! 

Venedikliler bu ıaldırıta pek az giditleri çok aürmedi. Çünkü Ve- tr\::~ ıi d:n °
8
:nr: ~=:dolu ajansının kopsun, hay babanın canına rahmet - Nereye) 

dayanabiliyorlar, içlerinden bir ka- nedik gemisinin güvertesinde bir- gazetelere mahsus havadis servisi verile- benim Aygır Fatmacığıml - Artık bizim işimiz kalmadı burs-
çı yere serilince diğerleri silihlarını ,denbire büyük bir teli.t ve korku gö- cektir. Diye sağ eiile açık bağrını sıvazlı- da ... Bize yol göründü. Allah muhab 
atarak ellerini kaldırıyorlar, teslim rüldü. Yüksek sesle verilen ku • yordu. betinizi arttırsınl 
oluyorlardı. Oç dört saat içinde Ve- '_mandalar Türk filoamdan bile du - Toıpkapl İriyarı dev anası ve sırım gibi kadın Koca ışakadan papuçlarını giyerkeO 
nediklilerin dört büyük galisi Türk- ,Yuluyordu. kocasına bunları anlatıken kızı da ora- kadın eteğinden çekti: 
lerin ellerine geçmi§ti. Venedik filo- Venedik gemisi sert ve hızlı bir Fıkaraperverİnİn daki büyücek nevale sepetinden çıkar· - Otur ayol, otur, onlar se~in e'I' 
ıunun gerisinde bulunan diğer ge- manevra ile önce yelkeni mayna et- dığı dilim dilim ekmekleri, sövüşleri, ladın ! 

V d l lop yumurtalan, peynirler~ zeytinleri Geriye dönüp oturarak: miler aktam karanlığında güçlükle ti. Sonra bütün kuvvetyile dönerek .ı ar lm arl le 
tabak tabak misafirlerin önüne dizi- - Evladım amma, bakalım bOY 

kendilerini kurtarabilmiılerdi. yeniden yelken açtı ve kaçmıya bat· T opkapı Fıkaraperver Hayır müessese· yordu: nurtopu gibi çocukların bizim cvlad' 
Uluç Ali Pata bu kovalamıya ge· ladı si her yıl Cümhuriyet bayramında yaptığı - Haydiyin bakalım, misafir um- mız olmalarına babaları anaları razt 0 

ce de devam etmek ve ertesi tabah . - Kaçıyor, tutun!.. büyük mikyastaki yardımlara ilave olarak duğunu yemez, bulduğunu yermiş ... lurlar mı} (Arkası ""') 
diğerlerine de yetiıerek böylebirer • Türk gemileri bir kat daha hızla-

0

badema her ay kendi himayesindeki ma- Hem burası darbukacı ablamzm evi ................... ~ ................................... . 
birer avlamak istiyordu, fakat der· narak ileri atıldılar. hallelerde oturan yoksul ailelere giyecek değil ki size daha iyisini çıkarsın f Kır-
ya kaptanı Ali Paıa ile Pertev Paıa Kovalama batlamıttı• ve yiyecek tevzi etmeğe karar vermiştir. da,çayırda kavaltı bukadar olur. 

d d k • d' w ·ı Bu yardım dünden itibaren bqlamıı- k l 1 d Alı' kuman asın a ı ıger gemı er ıe- Aradaki bofluk gı"ttik"e azalıyor- .. . 
1 

k B .., h 11 Çocuklar şimdi sı ı ıyor ar ı. 
• • • 3' tır Dun ılk o ara eyazıtaga ma a e- 'k . 

ride kalmıılardı. Bunlardan hıçbırı yordu Ven edik gemisinin yakalana- ·d k' 
2 5 k 1 .1 . k v yiye beybaba onları t~vı ettı: . • .. . •• sin e 1 yo su aı eye gıyece e - H kılın b 

yaz kıt Akdenızm dalgaları uzerın· cağına hiç fÜphe yoktu. Kumandan cek dağıtmıştır. Gelecek ay da bir baıka - aydi, sı ayın, atıştırın a-
de harple vakıt geçiren levent gemi- Santo Trono §İmdiden Türk gemisi- mahalleye bu yardım yapılacak ve yılın kalım, buranın havası şimdi sizi acık
lerine yetiıemiyorlar, onlara uyamı· 'ne zincirlendiğini ve kürek baıına her ayında 11rasiyle bu müessesenin hi - tırmıştır. ( 

d ' b '- 11 d ·· ·· Y aı::lı kadın kıranta kahveciye ses· yorlar ı. oturtulduğunu görür gibiydi. mayesindeki ir mana e yar ım gormuş Y 

Türk donanması timdr yeni bir . Ne yapacağını ptırmıt bir halde olacaktır. d '--
1 

d lendi :Bana bak Mestan Agv a, benim ço-
. l • b" f l · · · • 'b' akl Cümhuriyet bayramların a, auş ar a 

emır e yem ır za er yo una gırmıı- arkaya, bırer eJder aı ı Y aşan b .... k d b cuklarıma bı"rer de çay getirt. • · · • · · · . . . yapılan toptan ve uyu yar ım u yar• 
ti. Bu yol Adıryatık denızıne gıdı- Türk gemilerının provalarmdakı dımların haricindedir. Ali beybaba karısma: 
yordu. toplann parlak namlularına ba- İstanbulun bu en eski hayır müessese· _ Hamm, siz bunları şimdi değil, 

Sapoto kalesi kuşatıld.ı. Fakat .kıyor, sonra adamlarına haykırıyor- sinin muhitine yaptığı iyilikler her türlü eskiden tanıyormuşsunuz galiba! 
muhasara aletleri olmadığından he- du: takdirin fevkindedir. Zengilerimizin bu _ Ben yeni tanıdım amma, kızın 
men alınamıyarak bırakıldı. Korfu - Herkes kürek batına ..• Kürek müesseseye yardım etmeler bir borçtur. eski ahbapları imişler •.. 
liman ve kalesinin önünden geçile- batına... - 00

·.. ····---m••···-·-.... --- - Nasıl olur yahu, bizim kız yirmi 
rek ıimale gidildi. Arnavutluk aa- ' (Arkası var ) J • sekiz yaşında, bunlar daha dünkü ço-

0 lçü üzerine cuk! 

K k B "I Genç kadın: F ennl ası ag arı Hasanın boynuna sarılıp aln>ndan 
Mide, barsak, böbrek öperek: 

dü•künlügv üne .. - Söyle bakayım benim sarı pa~ 

relllll pam, söyle bakayım benim anasının 
Konalar kuzusu, siz darbukacı ablanızı ne za-

fstanbul 4 üncü icra memurluğundan 

lstiyenlere öloü mandanberi tanıyorsunuz? 
tıı.rifesi göııdımiir Ali beybaba: 

EmlnönU - Kız, kocan görmesin, karışmam! 
İzmir sokağı _ Merak etme sen koca pinpon, 

Tel. 20219 onları benim kadar kocam da tanır, 
Z AHAR YA kocam da sever. Onlar daha şöyle ba-

Oreopuloe k 
T ki. f d cak kadar çocuklarken benim ocam 
a llÇİ er 80 onlara Kahtane dönü,ünde kendi el-
sakıntmz. ceğizile sazdan ne güzel külahlar yap· 

mış, başlarına giydirmişti. 
Hasan: 
- Aaa ... Siz şimdi o vakıt arabada 

Doktor Hafız Cemal 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 

Sari hastalıklarda 
idrar muayenelerinin 
Lüzum ve faydası 

iiJI Kızıl hastalığını (çıkaralı) beJ g 
geçmiş. Ateıi (3 7!) a düşmüş bir ç~ 
cuk için ebeveyni bir muayene sırasaO 
da soruyorlar: 
_ Çocuk yemek istiyor. Ne yedire. : 
ceğiz. Süt ve yoğurttan bıktı artık dı 
yorlar. 

· · d ınu•' - Biraz idrarını yapsın, getınn e .. 
yene edelim, sonra yemeği düıtünürıl' 
dedim ve anlattım. 

k ıı• Sari hastalıklarda fazla ateşin ve • 
. l . ~ da mevcut mikropların toksın erı 

kandaki beyaz yuvarlalc.lann bu J1l~ -

roplarla olan mücadelesi netice•i ~ 
süzmek ve temizlemek vazif esile rn~ 
gul olan böbreklerde {zuhur edecek • 
ihtikan) ve iltihabı hatırlamak lazııil 
d~r. Böyle 8~anla~a ~ir cam.~ 
içine alınacak hır mıktar ıdrar, .bır ıı' 
kol ateşi karşısında ısıtılınca ıdr• . 
rengi bulanır ve beyaz yumurta akı -': 
bi bir torto yaparsa o zaman ( albO .r 
min) mevcut olduğu ve iltihabın b. ) 
ladığı anlaşılır. Sizin idrarda ( alb0~, 
görünüyor. Şu halde bu geçinciye 1'~ 
dar !!Üt ve yoğurt perhizine de-varı>. • 
deceksiniz. Yemek ve ekmek ve~, 
yeceksiniz, dedim. Ve istirahat ta" 

ettim. r-· 
Aziz karilerim ateşli hastalıklard&ı· ı• 

• yşf' 
nıklarda mutlak idrar muayenesı 

Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 
ııracla ipotekli olup tamamına 4155-Dört bin yüz elli bet ·lira kıymet tak
dir edil.mit olan Buğaziçinde Büyükderede Büyükdere caddesinde altında 
bir bap diikki.nı bulunan 192, 194 numaralı hane açık artbrmaya kon
muf olup ilin tarihinden itibaren fllrlnameai herkes tarafından görüle
bilecek ve 25/5/1936 tarihine raalayan Pazartesi günü saai 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ıuretile satılacaktır. S~ Emlik ve Eytam 
Bankasının 844 No. h kanunu hükümlerine tibi olduğundan mezkilr kanu
nun 15 inci madde.ine tevfik1ll1 ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayri 
menkul, yukarıda yazılt günde en fazla arttıramn üzerinde bırakılacaktır. 
Arttırmaya ittirak için muahhemn kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek la
zımdır. Biriken bina ver~leriyle çöp ve fener resimleri ve delliliye ve 
vakıf icaresi mü,teriye attir. Satış bedeli pefİn ödenmek lizundır. icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan İpotek ıahibi alacaklılar
la diğer alakadarların gayrı menkul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz 
ve masrafları dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle birliltte 20 
gün içinde dairemize bildirnleleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicille
riyle sabit olmadıkça sabf bedelinin paylatmasından hariç kalırlar. Ali
kadarlarm ithu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 934/3280 dosya No. ıile dairemize 

Dahiliye mütebauısı 

Pazardan maada bergün 3 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 

zil çalan çocukla mı evlisiniz} nız veya yaptırınız. _./ 
_ Boynu altında kalsın, dokuz. 1---·---------- 1,-

müracaatları ilin olunur. (335) · 

Son Posta Matbaası 

Nevriyat Müdürü: Seliın Raııp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfi 

on sene var, onunla evliyiz f ( * ) Bu notları kesip ıaklayıoı:ı.. ,,-
Ali beybaba alaylı: but bir albüme yapııtırıp koJleksı)' ı-t 
_ Yool Ben burada damadıma laf yapınız. Sakıntı zamanını2da bu."~· 

bir doktor rihi imdachnıza yetife eöyletmeml 
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( Hikllge 1 DELi REİS .. l 
Deniz §ahlanıyor ve beyaz köpüklü 

kocn dalgalar Türk kadirgasının gü • 
vertcaini yalayıp geçiyordu. 

Son Postanın Tefrikası ı 44 
19- 4- 936 

Hintçe bir gazete çı~.armak . ist~y~n 
Mustafa Sagirden şuphelenılmıştı 

Rü:zgur geminin bordasına birer dev 
tokatı gibi çarptıkça sağa ve sola yalpa 
vuruyor. baş taraf sulara ıömülürken kıç 

.. . . il mu-ı yeceğindcn ibaretti. Hindi.atandan gele- tarafı havaya fırhyordu. 
Mu&~afa Sagir, EntelhJan se~11h. ek.un· cek b- buçuk milyon liranın bahsi ancak 

habere usullerini kararlaıtırmlf, ıç . . b ~ 1 ·ı alakadar zevat arasında Yelkenler arya edilmişti . 
._:_ ] v t·-da muhabere ıçın u mese e 1 e ipler ve direkler arasında bu güz. fır· 
--.... an ıyamıyacagı ... - kt d" 
Yanına bir takım eczalar almqtJ. geçme ey 1

' • • tınasının korkunç sesi oğulduyordu: 

O b h J kla 
arken· Rıza ve Mustafa Sagırın odası, yavq yavq arı _ Vuuuuuul. .. 

' u azır ı ra yap ' ~ . • • . b 1 H rk 
Aziz k d 1 d Mustafa Sagı· kovana gıbı ,,.lemıye &J amııtı. e es o· CıMrtıla d 1 b b 1 

Be 1 a ao: arı a '7 ... r, çatır ı ar ve ütün u ö üm 
Ye ar .. ' J • b {b"" ··k f--"-'-"-- T"-'-rin kaçanlmua için ber ,eyi hazırlamıf ar· nu tanımak, u uyu. .ve euaıuır unı,; sesleri arasında vardiyan başının tokma· 

dL dostu) ile konuımak ıatayordu. ğı durup durup kütüğün üstüne indiriyor
Musta(a Sagir, mahirane bir manevra du. * .. 

336 sem~ai teırinisanİsİnİD 1 O u~ .~~-
nü, {İnebolu)da büyük bir faaliyet gorülu· 

Jordu. d 1 
d w b" kaç san a Vapurdan karaya ogru ar 

aeJiyor •• Karada da polisler, jandarmalar, 
ellerinde ba,..uı.la mektep çocutdan, 
WilrUnıet memurlan ve bir JJPl halk kum· 

lalrta bekleıiyor: • 
ı H

• .. lümanlannm fevkala· 
- tle.. mt mus d. H 

tle murahhası Mustafa Saııir Efen 1 a:ı· 

ile ite bqlamak İltemİftİ. Kendi hakkın • Akından dönüyorlardı. 
da en kdçük bir fÜphe bile huıl etmemek Fırtınaya tutulmuıılardı. 
için İfe bir gazete çıkarmakla cirifmeyi ta- iki gün, iki gece Akdenizin engin u-

uvvur e~mİ§ti. fuklarındaki kara bulut yığınlanndan baı-
Bu gazeteyi ordu dili ile kendiıi yaza· ka bir şey görmemişlerdi. 

cak, sözde Hindistana yollayacak, Hind- Leventler kıç kasara önünde ve ambar
liler arasında dağıtacak, İnailizler aleyhin- ,da toplanmışlar, kimi uyku kestiriyor, ki· 
de propqanda yapacaktı. mi de birer peksimeti kemiriyordu .• 

Hakikat halde bu gueteler hudutta Kel Mahmut dev gibi vücudiyle ve kıllı 
fngilizJer tarahndan tutulacak, içinde fİlre ,geniş göğsünü fırtınaya vererek dümen ba-

_ _, 
Yazan: Kadircao KAa·:.• 

retleri ıeliyor. ile yuılmıt kuunlar aeçilecek ve bunlar • §ında duruyor, denize yuvarlanmamak 
Sözleri ifitiliyordu. •· dan Ankara hakkında maJiımat alınacak- ,için güçlük çekiyordu. Bu azgın sular için-
lt'".-ndı" L---t•--=, kollarına girilerek mu· d ~.. INUI" ... ıcn lmsth h. e geminin dümeni bile vakit vakit gıcır-

...... Anadolu topnıklarma ~ar• lin . . : Mustafa Sagir bu ııazete çtkarmak te - ,dıyor, kırılacak sanılıyordu. 

ve sevdiği Kara Muatafa iki gün önce nÖ·ı Kapıya omuz verdı ve iki dayanııta ~ 
bete geç kalktığı için 111rbna yirmi beı kır· rıp J\Çtı .. 
baç yemiıti. Bu eert ve amansız. adam, bu Ddi Reis kollarının arasındaki ge~ ... 

8a muhterem Hint murahbasmm b~ "b~ .,..bbüsünü Ankarada matbaa aahiplerine .. K.ı.ç kasaranın önünde bir karaltı gö -
PÜp duuım aJmak için herku ın. . e ,.... 1 

,sertlik ve doiluğu yüzünden tamam on z.ı bırakarak doğruldu ve baktı .• 

lbÜaabak ba§lamıttı. Fevkalide bır il· anlatmı§, kendisini Hilafet Cemiye~inden .ru du. Bu, Bodur Haııandı. Sağına eoluna 
dört yıl bu denizlerde dolaıtığı halde bir Soluk soluğa ve kıpkırmızıydı. KeDcU 1 

aya Fak t bu mera· para alabilecek bir adam aibi göstererek, tutunarak ilerliyordu. Dümendd<i sordu: 
defa bile düşman tuzağına düşmemişti. disini çabuk toparladı ve: 

tikbal merasimi yapılmııtı. • N 
·· ]er vardı. kazanına .-.. .. unu tahrike ,.•l··-··h. Fa- - e arayon buralarda ... Git te raha-

Leventlerini hep bekarlardan seçer ve: - Ne anyoraunuz burada?. • 
Iİıni bile, böyle bir zata az ıoren .... - r- ~uor· 

Muhtuem Hint murahhas•, yollarda al- kat sözleri matbaa sahiplerinin derhal hna bak 1 .. 
- Benim leventlerim çoluk çocuk Diye kenarda duran kılıcına el attı. 

Joı ve hürmet toplıya toplaya, (Ankar~).ya fÜphelerini uyandımwtı. Bunlar Mustafa - Bu Allnhın belası fırtına ne zaman 
kaygısı bilmemelidir. Bunlar denizcilerin Kel Mahmut da onun gibi yaptı. Kılı~ 
öle iye dövü melerine engeldir. lar daracık kamaranın içinde birer şim ~ _ıı.. d kendısme --Lı"ren cnİ)er yuz"" ao""sterm-1-Je L-. dinecek~• ıelınit; _ hükimet taraun an ••. Sagire ;ıı;aII .- • ea ue 

tahaia ettirilen • (Hürriyet) otelindekı ayı rab:ıer İfİ derhal büklımete haber vennİ§· - Hiç dineceğe benzemiyor .. 
Derdi. ıek parılııııiyle çarpıştı. 

dötenmİ§ bir odaya yerleımitti. :anında, Jerdi. - lolerimiz hep uğursuz gitti bu sefer .• 
Bodur Jla"an gözlerini uğuşturdu ve J C\ cntler atıldılnr: 

d -•- -Lba oldugu Meh- Ne bir nv bulduk, ne de belli haclı hır daha dikkatle baktı. - Reis ne yapıyorsun~ Hak ızsınl .• 
\'apurda tesadüf e er- ... P • .. * '" 
rnet Ali Bey isminde ıenç bir bahnye mu· Muıatafa Sagir, matbaa aahiplerini al. baskın yapabıldik. Önünıiize filolar çıktı, 

Yanılmı)ordu. Kel Mahrnuun sol kolu dirseğinden u(ll 

ı~_.___. b J ---1-ta idi. d w h""kmed _,_ b""yük" b" • ardımıza kocaman lspanyol galerleri ta • 
~ u arınma • • d attagma u ere& u ar sevınç 

O tarihte Dahiliye Vekili o~an (A ';; içinde matbaayı terketmiı; doğruca Da • ,kıldı. Karanlık koyda tuttuğumuz saın~ın 

Bununla beraber i i büyütmedi. Belki tu 'e koca levent kesik yerinden kanfaf 
de reis buna her halde lüzum görmemi!! bo anarak yere )ıkıldı .. 

Bey) Hindistanda bulundugu esna . ' bili" V k"I" Ad Bey" :ziyaret e?mlf· ti balıkçı kızını da bulmasaydık elimiz boş 
olmalıydı .. Lltkin bir ses ••• Bir çığlık Kan... Bir ye>ldaş kanı... I 

. . ki d n bar ye e ı ı nan ı • d'" '- "k 
(Hint Hilifet Cemıyeü) er nan a B . b • f d üh" b" oneceKtı .. 

Bu bir genç kız sesiydi. Bilmediği bir Dıger leventler reisin üstune saldırmıf! 

, • ( Mustafa Sagir Adnan eyı u zıyare ı e m ım ır B k 
çoklarını tanıdığı ıç.ın b • "d" ç·· kü dah ilk ··ı· - u ızcağız o talisizliklerin Üstüne 

dille söyliıy ordu. lardı.. Fakat reis elindeki kılıcı yere atı 

Han Hazretleri ) nİ de tanıyacağını zan· ,ıebebe me nı ı ı. un a mu a • tüy dikti. Amma, kimbilir, uğursuzluk Kulağını kapıya dayadı ve dinledi. mış, Kel Mahmudun üstüne eğilmişti. 

n hnİf bir an evvel (teıerrüf) etmek mak- ,katlarında: ;helki de bu san kızdadır .. Ben olsam al- Deli Reisin homurdanıoını dn duydu. Kt 1 Mnhmut, son nefesini verirken on._ 

e ' __ ...1• • • ,_,._,_. dairesine davet _ lstanbula ııönderilecek mektuplarım, d p k &adile ,k_.wnı vea..- maz ım. e cüzeJ ve reis çok beğendi 
Genç kız inliyordu. iğrenerek süzdü ve mınldandı: 

• . fstanbula çıkar çakmaz. posta sansörleri etmifti. amma ... Bodur Ha an be) ninden vurulmuş gi- - Ben senin yf'rinde olaydım, kendi~ 

Fakat· Mustafa Saairi gören Adnan Bey, tarafmclan sösdea pçirilir: ._ tnsilisJere Homurdanır gibi ltonuouyorlardı, fırtı- bi oldu.. Kalbi hızla çarptL Sonra aeldiği İpe çek"rdirn .• 

Hind ..• tannd' a .... "'yle bir -bre ile karfı1at- teslim edilebilir. Hem bu tehlikeye diif • w ı d _____ . uu •- nanın ogu tutu ara111n a .Oz.lerini biribir-
tığını bir türlü hatJrma setirmemİftİ. Mus· memek ve hem de muhabereyi muntazam !erine ancak duyurabiliyorlardı. 
lafa Sagir buna, pek tabii bir surette ce· :&ir fekilde temin et mek için bana bir kur- Birdenbire koca bir dalga geminin lu-

•ap vennİf: • ye tedarik etmenizi rica ederim. çına bir kaya parçaeı gibi çarptı ve: 
_ Bendeniz cenubi Hindistanda bar se- Deınİftİ ... Şimdi bu ziyaretinden mak- _ Çatırrrrl ..• 

yoldan kıç kasaraya koftu. Orada Kel 
Mahmut üç arkadaıiyle birlikte üçüncü 
kiırcği dümen yerine kullanmak için hazır
lanıyordu. Bu işi pek çabuk yaptılar, fo. 
kat bu kürek de ilk dalga çarpıoiyle kırıl
dı. Jahate çdmuıtun. Maksat, yine asil ve ne- sadı bu kuryenin tedarik edilip edilmedi- Diye bir ses duyuldu. 

cip Türk mmetine hizmet içindi. jini 'öirenmekti. • . Kel Mahmut, dayandığı dümen sapı Leventler kırgın bir halde homurdan-

Demitti. Adnan Bey, Mustafa Saıan çalıpna o- ile birlikte yana yıkıldı ve bir küfür aa • dılar .• * dasmcla hürmet ve nezaketle kabul etmİf· vurarak haykırdı: Kel Mahmut Bodur Hasanı gördü: 

lngiliz istihbarat bürosu M~a.!afa Sa • ti ... Bir müddet derede? t~peden kon~: - Jşte korktuğuma uğradım.. - Hani reisi.·· 

b affak etten son• •• H d A--.:ıan ıetın H ... t t ... · · k - Reisin kapısını vurmaya korktum. airin lrazandıia u muv ay , ulduktan sonra IOZ, m llUUK1 • a .... n onu u ma.: ıçın oııu ve •or-
IQa bir sevinç içinde idi. Nihayet, Ankara : ek bet buçuk milyon aJtma ve ondan du: - Neden'/. 
kalesi içinden fethedilecek; Anadoluda te- · ec da kurye mea.elesine intikal ebnİf- - Ne oldu}. - .... 
telddiJ eden Milli Türk HühUmeti, artık s~nra - Dümen kırıldı. Anlamadın mı? - Neden, söylesen e, aptal. .• O bunun 

bir hamlede mahvediliverecekti. . • ti. Dahiliye Vekili Adnan Bey, Muatafa - Deme!... çaresini bulur. 
Mustafa s.p, derhal Ankaradakı belli A. line derhal fU cevabı .ermİf • - Gel de baki... Bir levent söze karıştı: 

b.ılı zevat ile temasa selmifti. S.,ann aua ' Kel Mahmut doğru söylüyordu. Hasan - Onun da buna çare bulacağını um· 
Bunlann hepsine söylediii söderde, ti:_ Kurye hazırdır. Ne zaman ia.teneni:ı, hemen ilave etti: maın .• Ya dalgalar arasına gömulüp gide-

J.lın· dıa" tan mu··sıum·· anlarının Türklere kar • • • • D d " b 'd b' cr:ğiz. yahut kayalıklarda parra parr• 0 • -•· mektuplarınızı verebilirsiniz. - e ım ya, u gcmı e ır uğursuz.- 1 .. ,.... 
ıı beslediği muhabbe!ten, elden ıelecca ( ArJra•ı oar) luk var bu sefer... acağız.. 
her türlü yardanın lalt'iyen derii ediline- = - Koş reise haber veri... Bodur Hasan kekeliyordu: 

Cemi şimdı ikide bir denize gömülecek -Şey •.. Reisin kamarasında .•• lıık .. 

İzmir Muhasebei Hususiye Müdür-

lüg" ünden : . . 
ı da k

•. ldarei Hususıyeı Vilayete ait 5005 lira 
. zmir' de Balçova aın Mil ılıcaları ı 151936 tarihinden 
1C8rı sabıkalı Ağa memnun ve . k d miiddetle kiraya 
İtiba el 936 gayesıne a ar 3()/419'36 t · 
" . ren Teşrinievv 15/4/936 tarihinden itibaren . arı· 

enlmek üzere k palı zarf usulıle art-
lı· - müddetle ve a h A 

ine kadar 15 gun . . - w enmek isteyenlerin her P1! _ususı 
brnıaya çıkanlmqtır. Şera~ti ~ l . müracaatlan, isteklılenn de 
~esaplar Müdüriyeti varıdat 8 

e::.:e "nü saat 11 re kadar teklif 
ıhaie günü olan 30/4/953 Perş k .

1 
.?11 t dainıi encümen kalemine 

mektuplarını kapalı ve imzalı olara vı aye 
te"di etmeleri ilan olunur. "2101,, , 

---( ======~~lll~n~ı=ar~ı---11 
_ Emllk ve Eytam Bankası 

Sablık Apartıman . 
,. Depozıto 

Es N Mevki ve Nev ı Lira 
88 o. 

dd" Mahallesinde Orta Şimal 
Beyoğlunda BedrNe jn bir daireyi müştemil 
Sokağında 5, 1 °· . 1 on 4000 

c 10 

Apartıman. eşin para ile ve kapalı zarf 
Tafsilah yukarda yazılı Apa~ma:o:ulmuştur. ihale 6 Mayıs 1936 

Usulile satılmak üzere arthr~aga_ - saat onda yapılacakhr. istek
tarihine tesadüf eden Çarptım t f~J~~ ve bir lira mukabilinde birer 
l ·ı . Ş be • miiracaa a a sı klif k ı enn u mıze d zıh hükümler dairesinde te me -
'8rtname alarak prtnam~.; yaŞubeınize vermeleri. ( 332) 
tuplanm o ,on saat ona ar 

gihi dalgalar üzerinde eekere:k delıccsine Vardı da · · · 
sürüklenip gıdıyordu. - loık mı) Sen rüya görmüpünl. •. Ol-

Hasan kıç kasara altına 
Mahmut seslendi: 

koşarken Kel 

- Oradan iki kişi ile sailam bir kürek 
gönder. Ummuyorum anıma bir kere de
neyelim .. 

- Peki .. 

Kel Mahmut puslaya haktı ve rnın) • 
dandı: 

- Rüz.giır bizi dosdoğru Sicilya kaya
lıklarına atacak ... 

* Bodhur Hasan, ambara inen merdi • 
'enleri yu\ arlak bir denk gibi yuvarlana
rak iniyordu.. Daracık koridorda • reisin 
kamarasına dogru koştu. Kapıyı vurmak 
için kapının aralığından belli belirsiz ve 
soluk bir ışık sızmtıııı gözune çarptı. 

Gemide ışık... Böyle bir havada ve 
böyle bir zamanda ıoık yakmak yasaktı . 
Yasağı dinlemeyenlerin cezalan, bu suç • 
lann derecelerine göre kürek başına zin
cirlenmek, kırbaçla dövülmek veya direk
lerden birine aallandınlmakıı. 

Bodur Hasan gözlerine İnanamadı. 
Çünkü Deli reis böyle bir ıuçu işleyemez· 

di. O, otuz beş, kırk yaşlarında dinç, 
pala bıyıklı, genio göğüslü, demir gibi bir 
adamdı. Kendi karde§i üç yıl önce gemi
ye kız kaçırmıştı da delikanlıyı dire)derin 
birine aallandıımıttL En çok ıüvendiii 

sa bile, ışıktan mı korktun) Budala .•. 
Başka bir levent Bodur Hasanın yapa

madığnıı yapmak için gidecek oldu. Bo
dur Hasan kolundan tuttu ... 

- Reisin kamarasından bir kadın sesi 
duydum ... 

- Ne kadını?. 
-O sarı kızın sesi olacak 1.. 

Leventler ha\ aya fırlayan kıç kasara· 
nın ustundcn denize yuvarlanmamak için 
birıbirlerine ve iplere tutundular. Gözler 
biribirini buldu ve bakıılarda korkunç 
parıltılar görüldü. 

Kel Mahmut: 
-Uğureuzlukl ... Ben demedim mi~ 

Diye homurdandı. 
Sonra durmadan eallanan riı:ı.gftr ahın

da suriiklenip gid•n geminin güvertesin
de bir sarho11 gibi yalpa vurarak reisin 
kamarasına doğru koştu. 

Leventler de onun arkasından geıtiler. 
Kapının incecık aralığından ışık eızı • 

yordu. San kızın kapatıldığı küçuk kamara 
bo tu. Kel Mahmut şimdi bir canavar ha

lini almıştı . Kim olursa olsun, yasağı din

lemeyenin cezası birdir. Bu teknenin için-
Hıkicy 3 

deki yetmiş iki levendin ve yüz on kürclc
çinin canları yok mu? Böyle havada on
lar ölümle pençeleşirken, reis kamarasın
da keyif mi etsin) •• 

* ,, 
Geminin içinde büyük bir kargaıalı. 

\ardı. Forsalar bu gürültüden bir şey an• 
la) amıy orlar, İsyan çıktığına sanarak on' 
lar da zincirlerini koparmak için haZJrlaJ 
nıyorlardı. 1 

Lakın Deli Reis 
hançerini çıkararak 
eaplamı tı. 

yeniden doğrulrnu., 

sarı kızın göğaü~ 

Sonra Kel Mahmudun kesik kolunu •n 
,malan için emir verdi. 

Gene levenılerine o her zamanki fİlllf 
şekli bak.ı !arını çevirmiı, onları olduk 
ları ) erde çivilemişti. 

- Herkes yerine .•• 
Herkes Clağıldı. 

Henuz gelen bir levent haykırdı: 
- Reis, kayalara düıüyoruz. 
Panik olmak üzereydi, Deli Reis: 
- Yol veri •.. 
Oiy e haykırdı ve yukan koıtu. 
Kayalar göninmüıtü .. 
Sıvrı ve sert kayalar ...• 
Cemi parçalanacak ve içindekilel')t 

birlikte mahvolup gidecekti .. 
- Dort tane kürek getirin! .. 
Dort kürek getirildi. Yanyana bajil!lM 

dı. Dumen yerine kondu ve fırtına artı~ 

onu kıramadı .. 

Geminin provası açığa döndüğü zam•• 
biıtun leventlein yüzlerinde kurtulı,ıo y 

hay al ı ığı yandı. 

Çok geçmeden fırtına yatııtı. 

- Kel Mahmut nasıl? 
Gıdıp baktılar ve ıu haberi verdiler& 
- Öldü .. 
Deli Reis dişlerini •ıktı. Gözlerini k• 

padı ve başmı eğdi .. 
Bu baş, bu geniı göğüs üzerine earlt a 

mııt gıbıydi. 

Üç gun sonra şafakla beraber Cezayi) 
kı.> ılarına yakla ıyorJardL Herkes u~ 
yordu. 

ilk U.) ananlar güver•eye çlktıklan -
man kıç direğin ustünde sallanan bir in • 
san karaltısı gürdiıler. 

- Bir adam... Asılmıı... Kim aıl;j 
bunu? ••• 

Pek nz görülen bu ceza yapılmadall 
Önct- biıtün leventler kıç kasam önünt 

toplanır ve suçluya suçu söylettirilirdi • 
Şimdi boyle bir ıey olmamııtı. 

içlerinden birisi yaklaıta ve dikkat~ 
bakınca bir çıjlık •ttı: 

- Deli Reie. bu DelJ Reiıtir. 
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OLUN NAM~ASI 
"&<;>n Posta ,, nın tefrikası: 58 Yazan A. R. 

İhtiyar Yüzbaşı Abbas Efendi Eşkiya-
ların T enkilini Cemile AnJatıyordu 

- Hatta.. Bu şeraitten daha kötü 
•terait altında ... Hiç unutmam .. Bel~ 
ki siz de hatırlarsınız. Hani, (Şükr 
Kahil) isminde bir sihirbaz yahudi tü
remişti. 

Ak bıyıklı yüzbaşı Abbas Efendi ile 
kır sakallı kolağası ihtiyar yüzbaşının 
sözünü kesmişler; mırıldanarak cevap 
vermişlerdi: 

- Evet ... Gümüşü altın yapan ... 
- Eşkiya1ara kurşun geçmez mus-

kalan satan ... 
İhtiyar yüzbaşı devam etmişti: 
- Evet... İşte, o yahudi.. Bu yüz

den bir hayli zengin olduktan sonra, 
bir külah kapabilmek için Holan · ve 
Beni Behlul kabilelerine nüfuz etrn~; 
başına topladığı beş binden fazla eşki
ya ile San' a civarına kadar gelmişti ... 
O zaman bizim alay, bu eşkiya sürü
sünü karşılamıya memur edildi. Kuv
vetimiz, üç taburla dört toptan ibaret
ti. Fakat zengin Yahudi, etrafa saçtığı 
) alancı altınlarla, günden güne başın· 
daki haşeratı arttırmakta idi. Ayni za
manda mükemmel menzil teşkilatı 
yapmış. Adamları için her taraftan 
bol bol erzak getirmişti: Biz 
bunlarla Atakede çatıştık. Fa -
kat, pek acele hareket ettiğimiz ıçm, 

çatıştığımız zaman, tamamile açtık ... 
Allah, rahmet etsin. Alay kumandanı 
askere bir nutuk verdi: 

- Arkadaşlar!. Dü.şman kurşunla
rile ölmesek bile, açlıktan öleceğiz. 
Halbuki; şurada, burnumuzun dibin
de eşkiyanm dura, buğday, pirinç yağ 
depoları var. Canı sıcak çorba, yağlıca 
pilav yemek istiyenler ileri! ... 

Dedi. Ve ayni zamanda, eşkiyaya 
güzelce bir şarapnel ateşi döşemek 

için batarya kumandanı Sinan Ağaya 
da emir verdi. . . Medet Allah.. Asker 
öyle bir hücuma kalktı ki, tarif ede
mem... Karşımızdaki ilk siperlerde 
bulunan; ve Y ahudinin kurşun geç
mez muskalarile aldatılan eşkiya sü
rüsü bir anda ateşlerimiz altında eridi. 
Kurşun geçmez muskaların bu euretle 
foyası meydana çıkar çıkmaz, öteki 
eşkiya gurubu da, bir anda dağılıverdi. 
Ben, yalnız benim bölüğün cephesin
de, yüz otuz eşkiya le;?i saydım. ve di
ri olarak ta otuz esir aldım. . . Bu pa
tırdı. ancak hirkaç saat devam etti .. 
Hakikaten eşkiyanın bütün erzakı eli
mize geçti. Askere mükemmel bir zi
yafet verildi. Artanları da develerle 
taşınarak karagaha getirildi. İşte, ba
zan böylesi de olur. 

Akbıyıklı yüzbaşı Abbas Efendi de 
buna başka bir vak'a ilave etti : 

Üçyüz on sekiz de.. Miralay 
Rıfat Beyin kumandasında, dört ta
burla Sudeden hareket etmiştik. Er
rahaya inecek ve oradaki eşkiyayı te
dip edecektik ... Aldığımız malUmata 
nazaran düsmanın miktarı, bes altı ' . 
yüzden fazla değildi. O taraflarda ara-
zide düşmanın uzun müddet dayana
bilmesine müsait olmadığı için yapa
cağımız hareketin beş altı günden faz
la sürmiyeceği tahmin edilmekte idi. 
Onun için taburlara alınacak erzak ta 
ona göre hesap edilmişti ... Fakat, ha
reketimizin ikinci günü, işin ;.;ekli de
ğişmişti. Muhtelif yerlere ve geçitlere 
pusu kurmuş olan düşmanın arasın
dan geçmek için bir hayli sıkıntı çe
kilmişti. Ve sonra, Errahaya varma
dnn da etrafımız kuvvetli bir eşkiya 
çemberile çevrilmişti... Aradan üç 
gün geçer geçmez, erzakımız tüken
rn işti. Bir taraftan tedarik etmek te 
imkan ve ihtimal haricinde idi. Açlık 
biitün manasile başgöstermişti ... Aç
lık ve düşman... Şimdi biz, bu kat
merli felaket çemberi ile çevrilmiştik. 
Artık çaresiz ricata karar verdik ... Fa
kat bu ricat, !~olay olmuyordu. Sağ

dan, soldan, arkadan üzerimize yükle
nen e~ \iymun adedi. gittikçe çoğalı

yorC.:u. Aldığımız emniyet tertibatı ka-

fi gelmiyordu. Çünkü tertibatımızı 
dü~man derhal anlıyor ve ona göre hü
cumlarını sıklaştırıyordu. Bilhassa bo
rularla verilen kumandalar daima düş~ 
manın baskınlarile akim kalıyor; 
bundan da düşmanın bizim boruları 

tamamen bildiği anlaşılıyordu... Ni
hayet, düşmanı şaşırtmak için boru
larlı değiştirdik. Şöyle bir değişiklik 
yapmıya mecburiyet hissettik: 
Düşman göründüğü zaman; (rahat 

dur); 
Düşman 

omza); 
Düşman 

lam dur); 

Düşman 

{saka); 

firar ediyorsa, ( silah 

tecavüze geçiyorsa; ( se-

sağ tarfa gidiyorsa; 

Düsman sol tarafa geçiyorsa; (su); 
Bo;uları çalmıya karar verdik ... Bu 

planımız, hakikaten işe yaradı. Etra
fımızdaki düşman, yanılmak yuzun
den bir kaç büyük baskına uğrıyarak 
yavaş yavaş dağılmıya mecbur kaldı .. 
Eşkiyanın dağılması, bize biraz gözle
rimizi açtırmıştı. Fakat hiç birimizde 
de açlıktan takat kalmamıştı. . . K u
mandan etrafa adamlar saldırmıştı. 
Fakat, eşkiya korkusundan, hiç kim
seden bir avuç yiyecek almak rnüm· 
kün olamamı,ştı ... Merkeze gelmiye, 
daha üç günlük yolumuz vardı. 

( Arkaaı var ) 
-...-.... - ..... 1 ••••• 1 :ti ..... ........ .......... .-

SANA: 
Peresti' ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bır ızaıvaç 
tahnyyülünde bulunan bir genç kız 
için çok manidar üç kelime... Bir 
erkek daima tatlı, yumuşak ve be
yaz bir cildin ve nazik biT tenin 
miknatisi tesiri altında cezbedilme· 
ğe meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki {yağsız) 

TOKALON kremini kullanarak 

sehhar sevimliliğini çabucak fazla
laştırabilir. Yalnız üç gün zarfında 
daha cazip bir tahavvül göze çar· 
par, cilt yumuşayıp beyazlamnca 
açık mesam~t, siyah benler ve yor• 
gunluk izleri de yavaş yavaş zail 
olurlar. Bir erkeğin hararetli aşkı

na nail olmanızı arzu ediyorsanız 
bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 

Cild Meraklılarına 

VENÜS PUDRASI: Terkib ve hususi 
e\~afı itibarile dünyanın en mükem-
mel hir pudr :sıfiır. Cildde uzun müd
det sabit kalır. Teni mat tutar ve ga
yet cazibeli gösterir. Bu sayededir ki 
narin ve nazik cildlilerle şık ve kibaı· 
familyalar Venüs pudrasını memnuni
yet ve hayretle kullanırl_ar. Her tene 
uygun son moda renklerı vardır. Meş
hur tuhafiyecilerde satılır. 

Evliya Zade Nureddin Eren eczayi 
kimyeviye, alnt ve ıtriyat deposu, 
tslanbul. 

SON POSTJıi.. 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

DOLMA KURŞUN KALEM 
İstanbul 2 nci mektep 5/ Adan 135 Ni

met, Cağaloğlu Y eninesil mektebi 7 Salih 
Tezel, İstanbul birinci mektep l 71 Sami 
Şahin, Cağaloğlu Himayeietfal sokak 7 de 

İlhan. 
ALBÜM 

Paşabahçe ilk mektep 285 Orhan Enç, 
Sultanahmet Mehmet Paşa yokuşu 2 7 de 
Hüseyin Fikret, İstanbul 2 l nci mektep 19 
Necdet Şengür, İstanbul kız öğretmen o -
kulu 3/ B den 21 7 Zekiye Tonguç, İstanbul 
2 O inci mektep 1 6 7 Türkan. 

DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM 
İstanbul Naklibent Akburçak sokak 7 de 

Yüksel, İstanbul erkek lisesi 456 Bürhan, 
Beyoğlu 29 uncu mektep 373 Talat Sa • 
dık, Cumhuriyet orta mektep 2 7 5 Hüsniye. 

MUHTIRA DEFTERi 
İstanbul kız lisesi 2 / F den Pakize, ls

tanbul erkek lisesi 728 Lütfullah, l--'Y.ih 11 
nci mektep 5/ B den 335 Necati, İstanbul 
erkek lisesi 1 / B den Sıtkı Elçin. 

LASTİK TOP 
İstanbul erkek lisesi 1 / E. den 5 69 İb • 

rahim, İstanbul 44 üncü mektep 4 / A dan 
1 33 Cahit, Sultanahmet Cabiroğlu No. 41 

de Y. Özbey. 

BOYA KALEMİ 
İstanbul erkek lisesi 766 Fikret, Unka· 

panı 5 inci mektep 5 18 Sabahaddin, Sa
matya Hacıkadın Pamukçu sokak 65 te 
Sabriye, Samatya 43 üncü mektep 
2 7 4 Hidayet. 

LASTİK TOP 
İstanbul 1 İnci mektep 33 Süheyla, Kum

kapı Molla Tasi cad. 1 de Agavni Ga -
zoryan, Beyoğlu Eseyan mektebi Hay -
guhi Kasparyan. 

BÜYÜK SULU BOYA 
İstanbul 44 üncü mektep 62 Mihriban, 

Erenköy Altın Tarla Müberra, İs-
tanbul erkek lisesi l / C den 1228 
Cevdet, Ortaköy gümrük muhafaza 
memuru oğlu Kemal Özcan. 

KÜÇÜK SULU BOYA 
İstanbul kız orta mektep 1 / B den 144 

Nuriye Kansu, Kadirga 3 üncü mektep 

5 / B den 285 M. Yılmaz İstanbul 20 inci 
mektep 1 den 183 Gülşen, İstanbul Di 
vanyolu Cebeci sokak 6 ·da Ziyaeddin. 

KART 
Beyaztt Sarraç İshak No. 12 de Bür· 

haneddin, Mardin askeri hastana inzibat 
subayı Bekir oğlu Kemal, Fatih 1 1 inci 
mektep 396 İhsna, İstanbul 49 uncu mek

tep 4 den 3 2 Yaşar, Kurtuluş Rum ilk 
mektebi 4 den E . T., Kırklareli cezaevi 
sekreteri Saadet, Beyoğlu Eseyan mek· 

tebi Haykohi Kasparyan, Mardin orta 
mektep 62 Bedriye, Merzifon İrfan mek
tebi 4 den 306 Nezihe, Vezirköprü Saat
hane civarı kahveci Ahmet, Erenköy Koz
yatağı Sahrayı cedit 3 7 de İhsan kızı İh
san, Kandilli kız lisesi 1 /2 den Nedret, 
Büy~1:ada Nevruz mevkii 1 7 de Mihri
ban, Oavutpaşa Tramvay caddesinde 55 
de Memnune, Kumkapı orta mektep 1 / a
dan 1 O 7 Adnan, Kartal Rıhtım caddesin
de 29 Baniye, İzmir İkiçeşmelik Kalafat 
mahallesi Cingöz sokak 22 de Sabit, 
Bursa Maksem Pınarbaşı caddesinde 29-
da Hamit Ziya, Bursa Muradiye Fırın so· 
kak 8 de Turan Yıl, Ankara mühimmat 

deposu Nazım oğlu Nevzat, Ankara Kur· 
tuluş mahallesi berber Fahri vasıtasiyle 

Kenan Günay, lzmir birinci noter Yusuf 
oğlu Han 12 de Viktorya Güzgel, Aksa• 
ray İsmailağa mahallesi Cami sokak 8 de 
Arif, Fatih 11 inci mektep 290 Nezihe 
Ziya, Çapa kız muallim mektebi 32 İr· 
fan, Kütahya mektupçusu Şükrü kızı Ka
miran, Çengelköy Havuzbaşı 28 inci mek
tep Cevdet, Ankara Kurşunlu cami civa
rında Sanlı sokak 7 de İhsan, Ankara 
hayvan hastanesi Nalbant kursunda Gd. 
o.nbaşı Sabri, Ankara İsmetpaşa kız ens· 
titüsü 104 Bedia, Ankara Boyacı Ali M. 
Öndü sokak 13 de Muzaffer, Amasya 
Y eşilırmak mektebi 5 den 19 Osman, A· 
dana inhisarlar baş müdüriyeti yaprak tü
tün deposu Vezir katibi ve Ct:vdet oğlu 
Galip, Çorlu fabrikatör Ziya kızı Necla, 

Elaziz orta mektebi 3 A dan A. Şen· 

dil, Çorlu ilk okul sınıf 4 ten 204 Hüse -

yin, Kilis orta mektebi 315 M. Sami, Kon
ya erkek orta mektebi D 1 den 729 Hik

met, Çankırı Ağızceza reisi Tahsin oğlu 
V. Hamit, Ankara lktısad Vekaleti Zat 
işleri müdürlüğünde Zekiye kızı Günay, 

İzmir yeni maliye şııbesi tahsil memuru 
Şevki oğlu Aydın Özti.irk, Ankara Saboni 
mahallesi Cevizaltı sokağı 22 Lutfiye, 

Belediyeler 
Bankasından: 

Nisan 19 

1 - Ankarada Cümhuriyet Caddesinde Hukuk Fakültesi önündeki 
arsa üzerinde yaptınJacak Belediyeler Bankası binasının götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) suretile inırası, kapalı zarf usulü ile ve 20 iıÜD 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen laymeti 357.257 ÜçyÜz elli yedi bin ikiyüz 
elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Dil'ektörlük 
binasında 29/Nisan/1936 Çarf(lmba günü saat 14 de Banka idare 
Medisıi huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu ~e aid eks~ltme 'artnamesini, mukavele projeaini, 
fenni umumi ve hususi ve malzeme tartnamelerile sair cedvel ve ev
rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk vatanda~ı olması, 
B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıytele başar .. 

dığına dair selahiyetli makamlardan alınmıt musaddak bir vesikayı 
haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunmui, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammaı 

bedeli olan bu işi halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika alını' bulunması, 

E)- Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat . 
vermesı, 

G) İsteklilerin besinci maddede yazılı vesikaları eksiltme 
gününden bir gün evvelin~ kadar Bankaya ibraz ederek kabul 
tasdik ettirdikt ı sonra teklif zarfları içerisine koymalan, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü i.zami saat 
ye kadar, ihale şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. (765) (1864) 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğundan 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve ıİ• 

rada olup tamamına 2480 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlu Kamerba· 
tun mahallesi Kuyu sokak mahallesi Kek kuyu eski 19 mükerrer 19 No• 
hane açık arttırmaya konmut olup ilin tarihinden itibaren~· 
namesi herkes tarafından görülebilecek ve 20/5/36 tarihine 
raslayan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kac)ıir 
dairemizde açık arttırma suretiyle satılacaktır. Sabf Emlik ve Eytam Ban
kasının 844 No. lı kanunu hükümlerine tibi olduğundan mezkUr kanunUJI 
15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gay:ft JDfJll" 
kul, yukarıda yazılı günde en fazla artbrar\m üzerinde ~· 
Arttırmaya i.ftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçu~ nl~ 
de pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek U• 
zımdır. Biriken bina vergileriyle çöp ve fener resimleri ve delliliye Ye ya• 

kıf icrası satıt bedelinden ödenir. Satıt bedeli pefin ödenmek li.zımchr. İct' 
ve İfl'U kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alecelddat
la diğer alikadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve huıuai.yle faİJ 
ve masrafları dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle birlikte 20 g6iı içio• 
de dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile ..bit 
olmadıkça satıs bedelinin payla.tmasından hariç kalırlar. Alikadarlarm ifbU 
kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malômat al• 
mak: isteyenlerin 34/1681 dosya No. sile dairemize müracaatlan ilin ohı
nur. Yirmi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. (338) 

1 ---l~tanbul Beledlyeal illnları 1 
Teslim taribindenn itibaren üç aylık kirası 6 lira olan Kumkapı Bayr~ 

çavuş mahallesinde Acemdağı sokağında eski 123 numaralı arsa kJ 
raya verilmek üzere açık arttirmaya konulmuştur. Şartnamesi le\'~ 
zım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 45 kurııP0 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20/4/936 P&S'1'" 
tesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "8., «1751• 
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Boğazlar 
asılsız 

Hakkındaki 

SON POSTA 

Cenup cephesinde 
kanlı muharebeler 

şayialar (Baı taralı 1 inci •aylamız.da) 
Eritre membaından gelen haberle-

J• re göre, ltalyan kuvvetlerinin ilerlemiş 

s.,f, il 

Galatasarayla Fener 
bugün karşılaşıyorlar 

gidecektir. 

Galatasarayhlann toplantısı 
A ·an• iııali re•men tekz.ib euıyor (Bat taralı 1 inci aaylamız.da) 

(Baf taralı ı inci .oylam~Ja) 1 k JS (AA) _ Bogwazlar müfrezeleri Dessie'nin takriben 40 ki- J" ı: .. f k B I d F J D .. 
1
. . d.. k An ara . . l .. . d ım, ~ a , Ü en , azı , anyal oy-

rı rnıntak t krar jıııga ını un a • ' f ometre oteaın e ve Adisababa istika- ki d 
asının e T k T·· k askerleri tara ın· . d b nayaca ar ır. 

~arn kararlaştmnıştır. Şafakla ~ra~fr mıntba a~.m;n d u~ilfiil işgal edildiğine metkın e ulunmaktadırlar. İtalyanlar Fenerbahçede de Necdet, Fazıl, Ya· d·ı Odn beGş gün evvel nizamnameyi ta-
İürk d kuvvetlı mu · dan ugun er e ,mu avemet görmeksizin ve Habe• M h R d· Al. R t:'--d· ı e en alatasaray L---inin _.:_ 

or usuna m~~sup. . . b·•t·· d . uhtelif membalardan çıkarılan k l . . h h T ~ar, e met C'8 , ı ıza, c:.Ha , w• .. k k .. kabeaube~. _,, ... -
reıeler Gelibolu şıbıhcezıresının u un aır m . k .be A d ı a- uvvet erının er angi bir toplanmışı- N " • Şaha N k N . F.k gı yu se rnura yeti dün klüp 

k 
. . h berlerı resmen te zı na o u t I k . . ıyazı, n, amı , acı, ı ret oy- k . d Sel" R b 

fiev ulceyş noktalarını işgal etrnıştır. a na ra s ge me sızın bu mesafeyi aşmış· ki d mer ezm e ım agı ın batkanlıia 
. L-·b· ı·ansı mezundur. lardır it 1 k h nayaca ar ır. it d t la t 

Anadolu a1annnın feJD• ı J b .. ··1ı elçimiz.in tekzibi 24 . ta yan umDumi ararga ının Hakem: Ahmet Ademdir. a ınf.sak. ?dP nmhış .ır.. . . 
L d 18 (AA ) Anadolu a· Lon ra uya saa sonra essieye yerl~mesi . • ı J are ey etı ıeıaı, umumi va-

. on ra · · - :. · d 18 (A.A.) - Londradaki h Id Beşıktaş Güneş h kk d be )ansı b h f · · d At türkun rıya- Lon ra mu teme İr. Bundan sonra, motörleş- • ziyet a ın a yanatta bulunmut-
• U a ta ıçın e a .. . bü ük elçisi, bugün öğleden son· t · ·ı · k 1 B ] k k } 

setınde hiç bir kabine toplantısının ya· TurTk'.:ek. Y
0111 

j .. Jeri Bakanlığından, Bo· ırı mış o un sür'at1e Adisababaya irinci i te i inci vaziyette o an tur. 
pı) d ~ k ed. ra ur ıye .,, ,. doğru ilerlemesi için hazarhkalra baııı- Beşiktaşın, Güneşle yapacağı maç ta Mali ve idari işler hakkında sorulan 

rna ıgını biiainne t ır. _ 
1 

• ali hakkındaki pyialan kat·i ] k T J .1• • • • aren- gaz arın ıog anaca tır. Taksim stadyomunda oynanacaktır. bir suale Muslih cevap vermit-
ngı ız gaz.elelerı va:zıyelı e•r alanlayan bir telgraf almı§tır. Ad. b Be 

surette Y ıaa abada tedbirler şiktaş takıll)ı son haftalarda za. antrenörün mesaisi dolayısıyla yapılan 
giz. görüyorlar Al nya da emrivaki yaptığımıza Adisababa, 18 (A.A.) _Habeş yıf bir kadro ile maçlara devam etmek- münakaşalardan sonra kara aporlaa 

Londra, 18 - ( A.A.) - Matbua~ ma inanmıyor h k ' 
bu b h Ç kk 

1 
. ayri asken Ü lımet merkezinin yakında İtalyan· tedir. ~ kaptanının verdiği izahat da kifi 

sa a ana a enın g A ı · ı 8 (AA ) - D. N. B. ajansı Jar tarafından iı:ıgali ihtimali mevcut Geçen hafta Hilal ile berabere kal- görülmüıııtür. 
lllınt k h "t )ar ve ta· Ber ın · · T T 
.. a asını gösteren arı a .. 1 b ld b"ldiriyor: olduğundan, önümüzdeki iki gün zar· ması da bundan ileri gelmiştir. Bunu müteakip ...-: idare hey•eti turk.. . . . Bow ları orten stan u an ı . J-

bü .~kn resımlerını '1 g~~k. met r.ıer- lstanbulda söylendiğine göre, iş an a • fında hükumetin garbi Habeşistanda Lik maçlarının sonlarına doğru ce- seçimi yapılmış, reislije Etem Mene-
k ~u . esrarn ve Avru~. ~ .. u .. k harfli hire değin Türkiyenin Boğazlar meselesin. başka bir şehre taşınması muhtemeldir. zah oyuncularından her gün birini ta· menci, ikinci reisliğe inhiarlar fabrib· 
ı,~~ erı hayret içinde gı .ı uyu de diplomatik müzakere sahasını terekt • Belçikalı zabitlere i]k fırsatta Cibutİye kıma alan Günqş te kuvvetlenmeğe lar müdür.ü Saim, ummnt katipliğe O. 
~lıkalrla neşretmektedır. · uu bahsolamaz. Bilhassa Tür • dönmek fırsatı verilmı·ştı·r. Son gu .. nler yüz tuttugwundan bugu .. nk:ü oyunu ol- man Müeyyet, muh-a:-1::..- Adil U· F k .. ha . lduğun- meııı mevz . . A • • -..... .. 

d a at haberler mute YJm ~. baş· kiye kendi isteklerinın tas~ıbk~r hı~. tetkı- zarfında Adisababada'ki polis kıt'aları dukça şayanı dikkat olacaktır. ğuz, veznedarlığa Mualih, aza 
an gazeteler bu meseleye ıenuz k tabi tutulacağını heklıyebılecegınden, üç bin kişiye çıkarılmıştır. Bundan bir Anadolu • lopkapi lıklara Sedat Ziya ve Bedri aeçilmİf' 

makale tahsisini erken buluyorlar . v~ e iaskeri mıntakaların işgali için bugün k l b l d bo ~ -.J")d·-. l berını gayr • b b d aç ay evve unların bir kısmı cephe- Birinci lik oyunlannın mühim maç- er ir. 
8~arın gu'"'ya ı·ı:ıgal eoı ıgı 1a . •• h. bı·r sı·yas·ı veya asken se e mevcu fere gı"tmı·~ ı"dı" B .. b. k" ~ ~-11 Çankırıda Kupa Maç 

T k ıç T • ugun ın ışı ?"" • larından bı0 rı· olan Anadolu • Topkapı tek~ipleri ne~retmeden yazmakla ı tı· degıV'ldir. Esasen bu mıntakada istihkam ve . d h T d k 
L T ) bazı d w d rın a ı ın e intizamı muhafaza etme - arasındakı" oyun Kadıköy stadında Çankırı (Özel) - 1"'--L·-ıaporla 
ı& ediyorlar. Maamafih gazete er kı la yerleri de bulunma ıgın an o ~ın • d"W k b ....-•JUJ" 
.,.... 1 ş d ·ı · k b te te, ıger i i in kişi ise civarı kolla- yapılacaktır. Bozkurtspor bı0rı0ncı· .._lmnlan arasında 
•••Utalealarda bulunuyor ar. takalara asker gön en meııı anca ır • kt d o·· d ha h" d .,._ 

k. 1 b·ı· k. b d b ma a ır. un en iti ren ıııe ır e o- 1 t b 1 H"IAI kupa maçı yapılmıf, h• !Lı· takım da Tı·rnesı·n muhabı0rİ diyor ı: b zahu"'r mahiyetini haiz o a 1 ır 1 u a .u T s an u spor 1 UL turmayanlarm şehre girmeleri yasak c- • ııŞ h kk k ki Türkiye U 1 d Türkiyenin ıimdiye kadar takıb güzel bir oyun göstermİf, sıfıra sıfır 
dal~ urası mu a a k . ale mese e e h h le t kta dilmiıŞtir. Adisababa·nın nüfusunu haf Likte oldukça iyi bir vaziyette olan berabere kalmışlardır. 

ıtikada a rı· askeri mınta ayı ışg etmekte olduğu attı are e e uymama . 1 Şc h g Y T .. k notası tada iki gün 40 bin kişiden fazlaya çı- stanbulspor Hilal ile ref stadında 
&zırdır, hatta ordunun ur dır. k karan ve pazar için şehre gelen köylü· karşılaşacaktır. Geçen hafta Beşiktaş- r·· k k k . 

boğa~lar mukavelesini iınz.alayan de~: Bulgarlar bize itiraz el.miyece ' lerin Adisababaya girmeleri kayıt al- la berabere kalan Hilal, lstanbulspor i- ur spor urumu Ongr&SI 
lctlere verildiği anda işgalın de ya~ lakat a•keri fllrtları halilletmeğe tına alınmıştır. Bunlardan yalnız tch· çin de ihmal edilmeyecek bir takım ha- < Baı taralı 1 iıtei -71--.) 
lllasına kuvvede taraftar bul~:~rıu· çalııacalı rin iaşe ihtiyacına lüzumu olan miktar lini almıftır. Mealinde verilen 40 kadar İm· 
rıu zannettirecek çok kuvvetlı ı er Sofya 18 (A.A.) - Türk talebini tah- Adisababaya girebilecektir. Dünkü maçlar zalı bir takriri ittifakla ve uzun aJ. 
\tardır. Fakat şimdilik ve k~~'jY?'en te: ı · ı eden Dinevdik diyor ki: J kışlarla kabul ederek bu karan 

· ld d } cıye ka ı · · h. talyan tebl•._ Dün Taksim stadyomunda yapılan 
}'ıt ed· · b" h ber e e e ı 10 «Şark komşusuna karıı en samımı ıs. -- Cümhuriyet Halk Partiei Genel 
.L ıcı ır a b" k d ihtiyatla T"· Roma 1 8 (A.A.) - Marepl Badog • Galatasaray - F enerbahçe B takımları 
'IClr bu haberi büyük ır ay 1 siyatla mütehassis olan Bulgarista_n, ur. • Sekreterliğine arzetmeyi batkanlık 

k lionun 188 numaralı resmi tebliii: arasındaki müsabaka çok heyecanh 
ttlikki etmek Jazıındır.» . . . kiyenin talebine muhalefet ctmıycce tar. l divanına havale eylem!.tir .. 

· ] 9'lfi 1kıncı T k · « talyan lut' alan Somali cephesinde · bett kli olmuAtur 1 ,,.... Daı·ly Express gazetesı, • .. se Biz emniz ki her ne olursa olsun ür aye ve o nas e zev T • • • • dare Her'eli 
] be • k V dü•manla temasa mrmiılerdir. Deıısie böl· ilk d l 1 be be b t ııııtır tc~rinde Tu·· rkiyede yapı an tecru .. . ·aıe olan dostluğumuz bozulmıyaca tır. e v •· evre - ra re . ı m ". : Ankara 18 (Özel) - Spor kon~ 

T d varı · · geainin fefleri ve muteberanı mutavaat et• )k• · d d b"" ··k b h'"'k t •·-ftrbe ı·w• . .~bin piya eve su • Tu'"rkı·ye tarafından herhangi bir ıürprız ıncı evre e uyu ır a ımıve · · d .. k .. t ) t -·-~- la 
r ıgının ~"" . .

11 
. d v mişlerdir.» b h .k d C- sının un u op an ı:JWUa yapı n se-

nin 24 saat içinde Ege sahı erın e ~e - beklemiyoruz. altında F eı~er a çeyi. tazyı e en
2 

al· çimde baikanlığa General Ali Hikmet, 
kilerini alabilerek Türk tahtelba~ır ~e B .... k Harbde mailtb edilmit olan HalHfi.tan c.,.eoreye yeni 6ir lataaaray bar gol yemıf ve oyun - As Başkanlığa Halit Bayrak. Futbol 
l I . 1 t ·ki mesaıye a• memulyueketler tarafından alanmış.olan bü • prole•lo nolan gönderdi Fenerin lehinde bitmiştir. H · t• Bak l - Hamd" Em" 'ltlva kuvvet eny e eşrı . l I I k 1. I . . k"" eye ı ş an ıgına ı ın. 
lllade bulunabileceğini ispat etmış o. tün taahhüdler suya düımektedır. mza e- Adisababa 18 (A.A.) - imparator, Galatasaray ve şı ıae erının u- Atletizm Hey' eti Başbnlıjına Vildan 
dugwunu hatırlatmaktadır. d·ı • olan muahedeleri aadıkane surette Milletler Cemiyetine yeni bir proteato eön· çük takımları arasında yapılan oyun Aşir, Gür~iliğe Ahmet Fetkeri, Su 

d"l • ı b~ılfk eden bir Bulgaristan kalmıştır .. Ga- dermiştir. Bu protestoda deniliyor ki: da 2 - 1 Galatasarayın galibiyetiyle bit-
~tina da re.men haberdar e 1• mlf tat 

1 1 . d Bulgansta· . . sporuna Celal, Dağcılık ve Biniciliğe 

Atı.na, 18 (A.A.) - Havas a1ansı l°b gelmiş olan dev et erın e «Mütecavize karıı mücadelesinde Ha • mwtır. Saylav Şükrü, Atıcılığa Erzurum Say· 
ı 1-a .... ı otan taahhüdterini icra ey!emek beşist•n yedi aydanberi tecavüzü durdu - Beşiktaş Ankaraya gidiyor 

bilcl" · na ~ . .,, h .1 l nan çok. agır as· db. 1 • 1 b bek lavı Fuat, Tenis ve Voleybole Saylav 
ırıyor: T k k t nın Bulaariıtana ta mı o u ıacak te ır enn a ınma.ını oı yere - D-a"'-t t k ')'' . d .k. su··reyya, C"-kr"ıme Fuat, Bı'aı"klete H:ı--Yunan hükumeti ür ıtaa ı ve • k . · ellerinden ge· . "k 1 ri db. 1 ~ıa. aş a ımı _,, nısan a ı ı maç c:.ı5 .....,.. 

l.._.... d keri prtları hafifletme ıçıBn k fyet Bul· !emektedir. 1 aıbı oHunban. zec bte 
11 

er yapmak üzere Ankaraya davet edil- nü Naili, Sağlık dairesine Doktor Şev .. 
--uiazları işgal etmiş olduğun an res- . alan lazımdır. u ey ı , müeHİr olmamııtır. a epatan u uzun . . 
h.- • • lenı yapm ed le Balkanlar- . '- llek ·f · mıştır. ket, Genel Sekreterliğe Nizamettin, ··~n haberdar edilınıftır. illetini tatmin ece ve . intizar devresınden aonra .. o tı emnı • . . 

FaLat BaıbaLan 1,.L,.;b eJiyo. r gar m d ı... takviye eyliyecektır. · · ·n ölü bir kelimeden ibaret o.. Beşıktaş takımı bu daveti kabul et- Müfettişliğe Saylav Adnan aeçilmif-
R "' .-«- d lhu ve ost\ıugu yet prensıpını . . A k k 1· kl"I l d 

A · nsı 8 su . . le ri hazırlıklar bir em• 1 1 dıgwını sormakta haklıdır. Habe • mıştır ve n araya en uvvet ı şe ı e er ir. 

b
. Atina 18 (A.A.) - tına aıa Bulgaristan 1çın as e up 0 ma ·---------
deliriyor: niyet ve fCref meselesidir.» OlAhl alı ıistan kendi ~ak~an_n._da ıararhctmlif eklte ~e lngı•Jtere ltlyaya karşı sesı·nı· yu··kselti·yor 

n b J k bo- . imidililı .ı a anm Milletler Cemıyetı pıudma mu a o an ... 
... oaşbakan beyanatta u unara . l Balgan•tan f . lı tilanın durdurulmuı için derhal icab eden 
l~arın Türk kıtaatı tarafından l§ga i.temıyece 1 1 -..ı·ld d ) H · ının tedbirlerin alınmaaını aza dev et erden (BGf taralı 1 inci aaylanuzda) sözlere iı:ıaret ederek: «Vak.it aelinco 
<=uı İg~ i haberlerı·nin Ankara an ge.- A A ) - ava• aıans . T • 

Sofya 18 ( · d. ··mendigıv·ne göre, ,taleb eder.» ikincisi: Zecri tedbirler tatbikinin ve vazifeme layık olmadıjımı gürünaıı 
ll'ıedicrinı· 80··y)emı· •tı"r. Türk hükumetı, ba an °·· L!•---w · -L-LL-Jı d 

e T fı rumi bir ınem .
1
.Llanma h··•"sunda /mparatoran çe~•ı tcıncuıı:1R1 çok ağır tesir ettiği ir. Bugün zecri çekilecegw ime emin olunuzh> demıttir. 

rnC8elenin Milletler Cemiyeti tara ~· h l sı an --
dan tetkik _ _ı·ı ""ni beyan eylemıf- Bulgak~tanme~ e~yetinde değildir. etmedi tedbirleri kat'~-~ckbeilllde tatbika imkan Jngiliz. gazetelerinin nqriycdı 
tir. eaı ecegı huku aııte Roma 18 (A.A.) - Saliıh.iyetli m&h· bulunmadığı oea idir. Londra 18 (A.A.) - Cenevre müza " _________ ....,.....,.~-~:---~~== b .., ı 1 filler Habeı imparatorunun bilikayid ve Mister Eden'in İtalyanlara hücum kerelerini mevzuu bahaecl• Newa-Chro • 

H k Y
in kararına ag ı. prt ltalyanlarla müzakereye ıiriımeie ha- ettiği ve ltalyan dü,manı olduğu söy- ,nide gazetetıi diyor ki: er şey ODSe zır olduğu söylenen oğlu lehine tahtından ]eniyor. Bu iddia yanllfbr. Miater Ede- uMilleıler Cemiyeti icin. ya Muaolini • 

- 1 kt"r . . A da feragat edeceiine dair olan pyialan tek- nin tuttuğu siyaect lngiltere hükUıne- ,nin kazandıiı zaferin Hmerelerinden ~ 
( . . I ıda) ce ı . h f la vrupa . . . . . . hedef f d . ~ . ;ımu: ahucl ki la llaf taralı l ıncı MIY am R ma siyasal ma a ı ' ) h zib etmişlcrdır. Aynı mahfıller, Muııolını. tinin siyasetidir. Bu aiyaactin i . a e ctmeame manı 0 ve 'I 

nrnağa davet edecektir. .
1 

f l 
0 

leyhinde vukuu muhtenakte . er· 'nin Mareıal Badoglioya mütareke şeraiti İtalyanın mağlup olması değildir. Dün- ~u itde bizzat hezimete aiıadıimı tealim 
Lı L w en Mı - ıta ya 8 k koym uze· d · ld w Ce t kt b ka sık yoktur Şayed Cemi 

l rıaoe~istanın her ~ye ragm . h · b·r harekete arşı . hakkında talimat gön ermıı o ugunu da yanın kanunu olan Milletler miyeti eme en aş • • 
et).. r _ ·· t rmesı angı 1 h kuvvetlerınce · b ·k· · kk 'ht. r eder•• o zaman "' '-Crniyetine sadakat gos e . k deniz ve ava w tekzib etmektedırler. andlaşmasının muhafazasıdır. yet u 1 ancı şı 1 1 ıya "". 

"e Mi)) l C . . · rensiplerı ve re ara, db. l ·n alınmış oldugunu / öl" .ı- .... JaaJıL d M. t B ld . ·ıı ti . . bu lngilıcre için, nesillerdenben batma 
~·h . et er emıyetının P w h türlü te ır en mparalorun uaıra ıııırın a ıs er a vın, mı e erm ıcap e- ' , 

• rııyet · d . . d --L)aııımaınaga er ec1· l "aJar de h b. d .. la ak .. ~elmemio en büyük. en kat 1 en utandınca 
ı aıresın en ~ T • k d tmekt ır er. fOYl rse ar ı e goze a r tecavuze . • 

tn büyük h . t vermesi Mılletler ay e Jb" . .ıevletler Jıalyaya ._ l l . lA 1c1·w. . l k bir mağlubiyet olacaktır. Milletler Cemı • 
" e emmıye . b rr i te ırcı u . . Adisababa 18 (A.A.) - Reuter a • Karşı geme erı azım ge ıgını an attı - la la 
'-Crniyeti -ahafı·ıı·nde çok iyi tesır ı- ec/cr va•:y•tl-ini JeğiJlırı- .. I . .. l . t. yeti elindeki bütün kuvvet ve vuata r raLrn ... atfl _ .. ... ,·ansı bildiriyor: tan sonra şu soz erı soy emış ır: I 1 k .b '--'-d 

ıı: • •• • • l ta yayn arşı tertı at aonau ır.,. 
ı~tır. .. yorlarmlf imparatorun öldüğüne dair dolaoan ta· ((Bır daha buyuk hır harp o ursa, . T 

1
_ f • 

1-1 L l it }yanın bu· hflleri .. . . . . . h . h kad h '- h Deylı e"Kra ta fUDll ....,or. 
•• 

8oeş mürahhas arı, a . . Roma siyasi ma 1 
' yialar kat ıyetle tek.zıh edılmıştır. Payı - er ınsan, er ın ve er çocu.: ar- E- H b ·atan L:..L...- •• daha .... 

tun iddialar gmw en Habeşlılerın Roma, 16 - ~ 1 tlerin §İmdi eko· 1 l h .. ld be 1 k b"" .. ed . h « aer a Cfl u......, -b·· .. ına ra , dar ~ . i bazı 0 ev e • tahtın mparator a ergun temasta o u - maruz o aca , utun m emyet te • ' bT l 1 • • 1 11 I• inad ,,.. 
UYuit Yairnu lar mevsimine ka zecrı tedbırc d ltalyaya karşı olan va· ğu beyan olunmakta, fakat kendisinin ne- likeye uğrayacaktır. r::daa~ ·:: .~:;:e ~dİID olmau ihtimal 

tebat edec ki r. · o zaman İtalyan· nomik mesele!~r · e • hazır olduklarını rede bulundug"u bildirilmemektedir. Hele bu harpte zehirli gaz kullanıla- ' 
la c erını ve .. 1.. · . . ~egı•tırınege dır ıı 

ra rnuk bel d b l caklarını soy u- ziyetlerını o . .,, k ~ar . 
\' I a e e u una d ktedırler. SON DAKiKA: cak olursa medeniyet mahvolaca , Tiınl"s tc diyor ki: 

or ar. kay etıne A _JLıfrleri halilletiyor harp bütün Avrupayı kaplayacak ve Ma"lletler 
V bawl dır M ucr• ttrU111 • «halynn bakımından delil de 
aıiyet konseyin kararına g ı · aır. 8 (A.A.) - Mısır hükfımetı, Londra 19 (Hususi) İtalyanlar Ha- bütün dünya anatJİ içinde kalncaktır. )) J lı K h 1 k Cemiyeti bakımından ıulbu iade etmenin 

lalya harbe devanı edece ,,. a ıre "k !tında. ltalyaya ·arşı beşistanın cenubunda iki buruk gün· ltalyanlarm Habeşistanda zehirli . ,.__ · · · 
..a l lı h·d· )erin tazyı ı a f"fl ~ en iyi , e yegane çaTesı, ...,...evrerun pnı • .,.v.... lı J L-z.ır O aca a ıse • dbı"rleri ha ı etme· d ed h bel · k 11 1 el · t s •wpaya arı• a nu . .k 1 nan zecrı te - d.. denberi evam en r.ıu are er netı- gaz u anma an mes esıne ema e· diye kadar takib eylemit olduğu uMIW. 

Rorna ] 8 (A.A.) - Salahiyettar ~atb~ o uverıniştir. Finans Bakan~gı, k~n cesinde Ras Nasibunun cenahınn ka11Şı den Mister Baldvin «hu yoldaki iddia· aonuna kadar aebat etmebeclir.• 
l"tıahafil, ] 3 Jer komitesinin uzlaştırma ,ge ar~w~ bir kararname ile İt~ly~ an .

1 
• muvaffakiyet kazandıklarını iddia edi- lar doğru İse, ki doğru olduklraı anla

teşcbbüs ·· .. kA ete uğramasını tef· neşrettıgı• .. tahzarat, cerrahı alat, z.ıra· ·uorlarsa da bu haberler teeyyüt etme· şılıyor, Afrikada zehirli gaz kullanan· . unun a anı w tıbbı ınus 1 k·ne ve J 

~ltden çekinmektedir. Teşebbüsü~ ug; :::·müteallik jptidai ma~e er, -~:li~e ce· miş, ltalyanların cenup cephesini yara- ların bunu Avrupada kullanmalarına 
rarnış olduğu bu akibet, Roma sıya~a. v e~ya•• gibi metaların ısıra 1 madıkları anlaşılmıştır. ne mani bulunduğu suali ile karşı kar· 
tnah f·ı· . I h düşürmemış, e • . H ı..-~ h k 1· . d . . a ı ını asa ayrete . ) •az vern11ştır. . Berlin 18 - a~ ü u- şıya ge ırızn emıştır. 
ÇÜnk .. b 1 h. b. mnn Mıllet er " b k ayni kararname, zecrı b" H be Bald . d h lh f u un ar ıç ır za • l w Bundan aş a, h .. k. metinin payitahtını gar ı a şistaııa vın a a sonra su tara tarı 
Cerniyetinin bu işde muvaffak 0 acagı· ' dbirlcrin tatbikmdan öne~ _:.1ısır . u u- nakledecegw j söylenmişse de Habeşlile- olanları sulh için daha fazla gayret 
n .h . . J di ,te 1 bedellcrı odenmı~ her 

a 1 tıtnal vermemış er r. ek metince satın a ınıp . . . rin Adisababayı sonuna kadar rnüda- göstermeğe teşvik etmiş ve iktidar 
it 1 1 k,. devam edec 1 .. n da mellllekcte gırmesıne mu· l 

fl V<\ mre atana ı türlu eganı faaya karar verdikleri bildiriliyor. mevkiinden çekileceğine dair söy enen 
• ~ • ,.,.. ?.} Badoglio'ya bir ~ı~ e.vve. saade etmektedir. 

1 k emrın ı vere 

Von Papan Peştede 
Peşte, 18 (A.A.) - Almanyanm 

Viyana elçisi Von Pa.,.. Y ugoalavya· 
dan buraya gelmittir. 

B. Von Papen gaZetecilere MJaM• 
tinin huıusi mahiyette oWuiunu .oJ• 
lem~tir. 

bdyı işga etme 

~~~~~~~--------ılıllllllİIİllİI ........................... . 



12 Sayfa 
C::------ -
Güzelliğin baharı 

DİŞLERDiR ! 
Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
kullanarak ağzınızdaki baharı 

mu haf aza ediniz 

Dişlerin abıhayatıdır! 

ŞARK MALT 
HOLASASI 

Nekahette bulunanlar, kanaızlar, iştihuız.lar, zayıflar, emıikll kadınlar, 
diı çıkaran ve kemikleri ı:ayıf olan çocuklar için emıalıiz dendır. 

HeR ECZANEDE BULUNUa 

I 

SON POSTA 
N"ıan 19 

,.-------------~ JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumrnl ve siyah olurnk sahil 
ve tabii renk verir. 'J'eı· ve yıkaıı
nınkln ~ııknıoz. Yegane ZE;rarsız 
ve tnnınrnış sıhhf saç hoynsHlır. 

İNGILfZ KANZUK ECZANESİ 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
# 

İSTERSENİZ 
Beyoğlu - lstıınhul , ______________ , 

ADEMi 
İKTiDAR 

• 
IJ-IT i YARLl~l 
YOK ~DER 

Tafsilat: Galata P. K. 125!) Hormobin 

"dNf4' ,. Kemeri lttlrehetl 
I•"''"· r•ilenmarı men tdU' 
H herehtlnlu geııçUk ••"•· 

Valıftı& ı 

/ J, R~USSEL de satılır. 
ISTlllBUl : lD111l MtJdatıı llo. ıt. 

1 lluınırohı lıat•logunııuını 
llteıl•lı, beduı a~ııdırlllr. 

KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKI 
Bugün umuma açılacaktır • 

lıkbahann güzel çam kokulu günlerini, parkın muhteıem ha~ 
etrafında geçirmek isteyen sayın müşterilerimizi selimlara. 

ince saz 16 Mayıs Cumartesi başlıyacakhr. 

Bu kutunun içinde kadın gUzelllGlnhı 
bUtUn srrrı gl•ll olduGunu blllyor musunuz ? 

PERTEV PUDRASI, Cilde yapışık durmaz, 
UnkU clldln ta kendisidir, yUzU parlatmaz. 

ÇUnkU parlakhk onun kendisindedir. 

lstanbul 6 ıncı i~ra memurluğundan 
Emlik ve Eytam Banka11 Türk Anonim Şirketine Birinci dereca., 

rada olup tamamına 4858 lira kıymet takdir edilmif olan Kadılmy 
ağa mahallesi Muhtar 80lmk eski (6) yeni (9) No. h hane açlk ..tl~7il 
konmUf olup ilin tarihinden itibaren tartnamesi herkes tarafmdlll 
bilecek ve 20/5/36 tarihine raslayan çartamba günü saat 14 den 16 ya d..tll 

dairemizde açık artbrma ıuretiyle aahlacaktır. Sat., Emlik ve Eytam"'· 
kumm 844 No. h kanunu hükümlerine tibi olduğundan mezkUr 
15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmabi;(ln pyd 
kul, yukanda yazılı günde en fazla pttıranm üzerinde ~ ..JI 
Artbrmaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu ....,.., 
de pey akçeai veya Milb bir Bankanın teminat mektubu tevdi ecfihnlk I 
zamdır. Biriken bina vergileriyle çöp ve fener reaimleri ve c:leililiye ,._'/ 
laf icraıı aatlf bedelinden ödenir. Satlf bedeli pefin ödenmek lizımcllr • • J/ 
ve lflis kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek aahibi ~· 
la diğer alikadarlarm pyri menkul üzerindeki baklannı ve bu~ ;f. 
ve maaraflan dair olan iddialarını evrakı müabiteleriyle birlikte 20 siill 
de dairemize bildirmeleri liznnchr. Aksi halde hakları tapu ıicillerile • 
olmadıkça aatıf bedelinin paylqmumdan hariç kalırlar. Alikac:larlaflll / 
kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla ~ ,1f 
mak isteyenlerin 34/1677 doıya No. ıile dairemize müracaatlan iliO 
~nur. Yirmi senelik taviz bedeli mütteriye aittir. (337) __ -~ 

S .. 1 MAK.NASI 1 dJı~t:anbul beşinci icra m~m~ ~ 
U 1 Mahcuz olup paraya çevnlnı~ ~ 

alacaksanız zirdeki rar verilen ev eşyası 20/ 4/ 1936 % JI 
tesadüf eden pazartesi günü saat I ,1, 

adrese müracaat 
ediniz. 

Bugünkü K U M B A R A Yarın K A S A, 
Öbftrgftn B A N K A Olur. .S-ür/C_;!/1f'U/JOLTD. $Tl 

~TANMIL. oau.u. nRtlllal ~•ZA• .. 

1 3 e kadar birinci açık arttı~;/, 
Beyoğlunda Abanoz sokağında 1 _w I 
lı hanede paraya çevrileceğindetl '1 
lanların mahallinde hazır bula_.. 

muruna müracaatlan ilan o;~ioJ 


